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HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ VII 

KHOA ĐIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH, QUÁ 

TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

TS. THÁI HỮU NGUYÊN, TS. LƯƠNG THANH BÌNH (*) 

P. Trưởng khoa Điện, (*) Trưởng khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh 

Email: thainguyenktv@yahoo.com; (*) luongbinhktv@gmail.com 

TÓM TẮT: Bài viết giới thiệu một bức tranh tổng thể về quá trình hình thành và phát triển khoa Điện, trường 

ĐH SPKT Vinh, cụ thể hóa một số thông số như cơ cấu tổ chức bộ máy của khoa, cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

các nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu chung và chiến lược phát triển đáp ứng cho mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng trong giai đoạn 2015 – 2020 và  cho thời kỳ hội nhập.  

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Khoa Điện, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tiền thân là ban Điện trường Sư phạm 

Kỹ thuật 3 được thành lập vào tháng 12/1989 với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho khu 

vực Bắc miền trung và đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo giáo viên dạy nghề. Cùng với sự phát 

triển chung của nhà trường, khoa Điện đã trải qua các thời kỳ tách nhập với các nhiệm vụ và 

quy mô đào tạo ở các giai đoạn khác nhau. Giai đoạn 1989 đến 1998 với nhiệm vụ đào tạo 

nguồn nhân lực ngành Điện xí nghiệp & dân dụng, đội ngũ giáo viên dạy nghề cho khu vực 

miền trung. Giai đoạn 1999 đến 2006 nhiệm vụ được thay đổi khi sát nhập với ngành điện tử 

và đổi tên thành khoa Điện - Điện tử. Giai đoạn tiếp theo do quy mô phát triển nên ngày 03 

tháng 5 năm 2006 khoa Điện - Điện tử được chia thành hai khoa đó là khoa Điện và khoa 

Điện tử. Như vậy, khoa Điện, đã có bề dày gần 26 năm trong công tác giáo dục và đào tạo, 

các thế hệ sinh viên trưởng thành từ khoa Điện luôn là niềm tin, niềm tự hào của đội ngũ cán 

bộ giảng viên cũng như các thế hệ sinh viên đang học tập và nghiên cứu tại khoa Điện trường 

ĐH SPKT Vinh. Gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu đó, Khoa đã không ngừng phát 

triển về đội ngũ cán bộ giảng dạy, cơ sở vật chất, quy mô đào tạo, luôn khẳng định được giá 

trị thương hiệu của mình và là một trong những khoa tiêu biểu của trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vinh. 

Yếu tố quan trọng nhất quyết định đến chất lượng đào tạo và sự phát triển của Khoa đó là 

đội ngũ cán bộ giảng viên. Hiện nay, khoa Điện gồm có 29 cán bộ, giảng viên trình có độ đại 

học và sau đại học, trong đó có 04 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 18 thạc sỹ, 07 kỹ sư và 04 

giảng viên chính. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có tâm huyết luôn đồng hành 

cùng học viên trên con đường chiếm lĩnh tri thức khoa học kỹ thuật. Khoa Điện luôn tạo điều 

kiện tốt nhất để các cán bộ giảng dạy trong Khoa thực hiện tốt 3 nhiệm vụ cơ bản của người 

giảng viên là: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Về cơ cấu tổ chức khoa Điện bao gồm: 

mailto:thainguyenktv@yahoo.com
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- Ban chủ nhiệm khoa: TS. Lương Thanh Bình - Trưởng khoa, phụ trách chung, phụ 

trách công tác đào tạo thạc sĩ, đại học, cao đẳng và các lớp đào tạo vừa học vừa làm; 

TS. Thái Hữu Nguyên – P.Tr khoa, phụ trách đào tạo nghề và cơ sở vật chất của khoa; 

ThS. Vũ Anh Tuấn – P.Tr khoa, phụ trách công tác HS-SV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bộ môn kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa: chịu trách nhiệm về xây dựng chương 

trình, biên soạn giáo trình, tài 

liệu tham khảo, chất lượng nội 

dung các môn học thuộc 

chuyên ngành CNKT Điều 

khiển và tự động hóa cũng 

như tiến độ đào tạo được quy 

định trong kế hoạch chung 

của khoa, của trường. Tham 

gia nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ. Nhân 

sự Bộ môn bao gồm 7 GV 

trong đó: TS. Trần Duy Trinh 

– Trưởng Bộ môn; ThS. Nguyễn Anh Tuấn Phó Trưởng Bộ môn.  
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- Bộ môn Kỹ thuật Điện: chịu trách nhiệm về xây dựng chương trình, biên soạn giáo 

trình, tài liệu tham khảo, chất 

lượng nội dung các môn học 

thuộc chuyên ngành Công 

nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 

cũng như tiến độ đào tạo 

được quy định trong kế hoạch 

chung của khoa, của Nhà 

trường. Tham gia nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công 

nghệ. Nhân sự Bộ môn bao 

gồm 9 GV trong đó: TS. Võ Tiến Trung – Trưởng Bộ môn; ThS. Ngô Đức Kiên Phó 

Trưởng Bộ môn.  

- Xưởng thực hành Điện: chịu trách nhiệm về xây dựng chương trình, biên soạn giáo 

trình, tài liệu tham khảo, chất 

lượng nội dung các môn học 

thực hành thuộc chuyên 

ngành CNKT Điện, Điều 

khiển và tự động hóa, các 

môn học và mô đun trong 

chương trình đào tạo cao 

đẳng nghề cũng như tiến độ 

đào tạo được quy định trong 

kế hoạch chung của khoa, 

của trường. Tham gia nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Nhân sự xưởng bao gồm 11 GV trong đó: TS. 

Thái Hữu Nguyên – Trưởng Xưởng; ThS. Nguyễn Văn Minh Phó Trưởng Xưởng. 

- Bộ phận trợ lý: bao gồm 02 G/V trong đó: KS. Ngô Xuân Danh – Trợ lý công tác HS-

SV; CN. Nguyễn Thị Tâm - trợ lý giáo vụ khoa: 

3. CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ 

Với những đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng ngày một hiện đại, khoa Điện luôn đáp ứng được 

nhu cầu đào tạo sát với thực tế, phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và xu hướng 

hội nhập quốc tế. Hiện nay, cơ sở vật chất của khoa Điện gồm có 03 phòng thí nghiệm được 

đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên 

(thiết bị thí nghiệm được trang bị từ những hãng nổi tiếng như: Lucas Nulle, Labvolt, 

Schneider, Siemens, Omron, ABB, …). 18 Xưởng thực hành kỹ năng được trang bị các thiết 

bị máy móc đồng bộ và đạt chuẩn đáp ứng các yêu cầu về luyện tập kỹ năng thực hành cho 

các hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng và Cao đẳng nghề (đáp ứng các nội dung thực hành như: 
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Điện cơ bản; Đo lường điện và kỹ thuật chiếu sáng; Sửa chữa máy điện; Sửa chữa điện lạnh; 

Điều khiển điện khí nén, Trang bị điện các máy công cụ, Lập trình và kết nối PLC; Biến tần 

và Khởi động mềm, Lập trình và kết nối hệ thống điều khiển sản xuất linh hoạt (FMS); Điện 

tử công suất; Vi điều khiển). 

4. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Khoa Điện có chức năng đào tạo và quản lý HSSV, tham gia nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ. Nhiệm vụ cụ thể là đào tạo kỹ sư, giảng viên sư phạm kỹ thuật, kỹ 

thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và ngành Công nghệ kỹ 

thuật điều khiển & tự động hóa, đào tạo nghề Điện công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều 

khiển trong công nghiệp trình độ cao đẳng nghề. Với lưu lượng tuyển sinh bình quân hàng 

năm có khoảng 300-400 sinh viên. Tháng 12 năm 2014 khoa Điện chính thức đào tạo thạc sĩ 

ngành Kỹ thuật điện, với số lượng học viên khóa 1 là 24 học viên, khóa 2 là 16 học viên. 

Ngoài ra, khoa Điện hiện đang triển khai đào tạo lớp kỹ sư chất lượng cao nhằm cung ứng 

nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực. Bên cạnh đó, khoa Điện còn được giao nhiệm vụ đào 

tạo các hệ liên thông từ Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên đại học thuộc các ngành Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử và Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. Ngoài công tác đào tạo, 

khoa Điện tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ mới, 

góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và tham gia giải quyết các vấn đề 

thực tiễn về khoa học công nghệ của địa phương. Song song với các nhiệm vụ trên, Khoa 

Điện không ngừng tăng cường liên kết với các công ty, xí nghiệp nhằm nâng cao tính thực 

tiễn cho sinh viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các em liên hệ công tác sau khi tốt nghiệp ra 

trường. 

4. MỤC TIÊU CHUNG CỦA KHOA 

Hướng phát triển chung của Khoa là ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực về lý 

thuyết, giỏi về thực hành và có khả năng triển khai các đề án khoa học và công nghệ. Nâng 

cao chất lượng đào tạo, tiến đến đạt trình độ khu vực về lĩnh vực đào tạo kỹ sư công nghệ, 

giáo viên dạy nghề trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu triển khai công nghệ mới; nâng 

cao năng lực nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại đáp ứng các yêu cầu thực tế 

đặt ra thuộc các ngành Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự 

động hóa. Đào tạo các kỹ sư, kỹ thuật viên có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức khoa học cơ 

bản, toàn diện, kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản để nhanh chóng 

tham gia vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, thiết kế và xây dựng các dự án phát triển và ứng dụng 

kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa trong các lĩnh vực công nghiệp và kinh tế quốc dân, phục 

vụ tốt xã hội và đất nước; có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác 

nghiệp độc lập và sáng tạo; có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công 

nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên 

các bậc học cao hơn.  
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5. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

Với tinh thần hợp tác, chia sẻ và hội nhập, khoa Điện sẽ phát huy được truyền thống tốt 

đẹp của mình và đáp ứng cao hơn nữa nhu cầu đòi hỏi của xã hội. Trong công tác đào tạo, 

phải luôn lấy học viên làm trung tâm trong mọi hoạt động của mình, tất cả các chương trình 

đào tạo phải được thiết kế theo hướng giúp người học giải quyết các vấn đề trong thực tiễn có 

phương pháp và có tính hệ thống. Tăng cường phát triển cơ sở vật chất, trình độ giảng viên và 

tạo môi trường sư phạm kỹ thuật để học viên có điều kiện tốt nhất phát huy hết năng lực của 

mình trong việc tiếp thu kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về chuyên ngành Kỹ thuật 

điện, Điều khiển và tự động hóa, Điện công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong 

công nghiệp, trau dồi phẩm chất đạo đức, rèn luyện sức khoẻ đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội 

nhập với khu vực và Quốc tế. 

6. KẾT LUẬN 

Bài viết đã có được kết quả khảo sát, tìm hiểu truyền thống hình thành và phát triển của 

khoa Điên trong gần 26 năm qua, cơ cấu tổ chức đội ngũ cán bộ giảng viên được phân bố đều 

theo các bộ phận chuyên môn hẹp để phát huy tối đa nội lực của mỗi cá nhân, trang thiết bị thị 

nghiệm thực hành, cơ sở vật chất hạ tầng bám nhu cầu đào tạo theo hướng ứng dụng. Xác 

định rõ về các nhiệm vụ trọng tâm của khoa, đặt ra mục tiêu và từ đó xây dựng chiến lược cho 

phát triển khoa điện đến năm 2020 cũng như tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với xu thế hội 

nhập hiện nay. 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, THỰC HIỆN DỰA TRÊN 

NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG 

ThS. NGUYỄN VĂN MINH; (*) TS. THÁI HỮU NGUYÊN 

Phó Tr.Xưởng Điện; (*) Phó Tr.Khoa Điện 

E-mail: nguyenvanminh@vute.edu.vn; thainguyenktv@yahoo.com  

TÓM TẮT: Nâng cao chất lượng đào tạo đang trở nên bức thiết hơn bao giờ hết do sự cạnh tranh trên thị trường 

lao động đang ngày càng trở nên gay gắt bởi xu thế toàn cầu hoá của nền kinh tế và sự chuyển dịch dần nền kinh tế 

sang nền kinh tế tri thức. Với góc nhìn của những giảng viên giảng dạy về chuyên ngành kỹ thuật, chúng tôi muốn 

trao đổi một số ý kiến về các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở dùng các nguyên tắc tự nhiên 

của việc điều chỉnh một hệ thống kỹ thuật để giải quyết các vấn đề về quản lý hệ thống đào tạo. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Xu thế hội nhập của nền kinh tế nước ta ngày một sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và nền kinh 

tế thế giới đang dịch chuyển dần sang nền kinh tế tri thức. Điều này mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội 

để phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho nền kinh tế quốc dân. Để đạt được mục tiêu 

của hội nhập đòi hỏi nền kinh tế nước ta phải đủ sức cạnh tranh với nền kinh tế thế giới. Vấn đề này 

đòi hỏi giáo dục – đào tạo phải không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho nền 

kinh tế và cạnh tranh với các nguồn nhân lực của các quốc gia khác. Nâng cao chất lượng đào tạo là 

giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh 

của nền sản xuất trong nước. Nâng cao chất lượng đào tạo là một đề tài luôn mang tính thời sự và 

được đề cập trong các diễn đàn bàn về giáo dục - đào tạo. Hội nghị trung ương 8 khoá 11 đã cho ra 

đời nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm “Tạo chuyển biến căn bản, 

mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo…” 

2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO  

 Xét về góc độ một trường, một cơ sở đào tạo, giải quyết vấn đề chất lượng đào tạo phải dựa trên 

nguyên tắc điều chỉnh hệ thống. Để thay đổi kết quả đầu ra của một hệ thống phải tác động vào tất 

cả các khâu trong hệ thống. Nâng cao chất lượng đào tạo không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất 

lượng một vài khâu nào đó trong hệ thống mà cần có sự tác động vào tất cả các khâu với các mức 

độ khác nhau để nhận được kết quả tích cực hơn ở sản phẩm đầu ra. Cụ thể, chất lượng đào tạo của 

một ngành nghề phụ thuộc các yếu tố: Chương trình đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, bộ 

phận quản lý, bộ phận phục vụ đào tạo, đội ngũ giảng viên, chất lượng sinh viên và bộ phận đánh 

giá kiểm định chất lượng đào tạo. Cụ thể: 

 Chương trình đào tạo là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo bởi nó là “bản thiết 

kế” cho sản phẩm đầu ra của quá trình đào tạo. Và khi “bản thiết kế” không tốt không thể có sản 

phẩm tốt nếu “thi công” đúng “bản thiết kế” đó. Nên chúng ta không thể nâng cao được chất lượng 

đào tạo nếu sử dụng chương trình đào tạo không phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Vì thế, việc cập 

nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo là một việc làm hết sức cần thiết và quan trọng để sản phẩm 

đào tạo đáp ứng được “thị hiếu” của người sử dụng lao động trên thị trường lao động.  

mailto:nguyenvanminh@vute.edu.vn
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 Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, là điều kiện để thực hiện chương trình đào tạo nhằm đạt được 

mục tiêu đào tạo đặt ra. Đối với trường đào tạo các ngành công nghệ kỹ thuật thì cơ sở vật chất phục 

vụ đào tạo quyết định đến tính khả thi của chương trình đào tạo. Nếu cơ sở vật chất không đáp ứng 

được yêu cầu của chương trình đào tạo thì việc triển khai nội dung chương trình sẽ không thể thực 

hiện một cách đầy đủ. 

 Quản lý đào tạo, là yếu tố rất quan trọng thực hiện nhiệm vụ điều phối và vận hành hệ 

thống đào tạo để thực hiện mục tiêu đào tạo dựa trên cơ sở chương trình đào tạo thông qua 

các bộ phận chức năng.  

 Bộ phận phục vụ đào tạo, có vai trò cực kỳ to lớn góp phần nên sự thành công của quá trình đào 

tạo. Nếu xem bộ phận quản lý đào tạo là hệ thống điều khiển thì bộ phận phục vụ đào tạo là các 

khâu trung gian chuyển đổi các tín hiệu điều khiển theo chức năng của mình và đưa đến cơ cấu chấp 

hành. Nói cách khác, là bộ phận cụ thể hoá các tín hiệu điều khiển theo chức năng của mình. Và bộ 

phận phục vụ cũng là kênh tiếp nhận thông tin phản hồi các tín hiệu đó về cho bộ phận quản lý. Như 

vậy, một hệ thống sẽ hoạt động tốt nếu các khâu trung gian không hoạt động tốt.  

 Đội ngũ giảng viên, là yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo bởi vì là khâu trưc tiếp tác 

động lên sản phẩm của hệ thống. Việc nâng cao phẩm chất và trình độ đội ngũ giảng viên là 

hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trong hệ thống đào tạo của một trường, giảng viên chỉ là một 

khâu và khâu này chỉ có thể thực hiện tốt chức năng của mình khi được đáp ứng các điều kiện 

cần thiết và các điều kiện đó là sản phẩm của các khâu khác cung cấp. Nếu so sánh hệ thống 

đào tạo của một trường như một hệ thống sản xuất thì giảng viên gần như là khâu cuối của hệ 

thống đó. Vì thế, kết quả đầu ra của khâu này ngoài phụ thuộc vào chất lượng của khâu thì 

còn phụ thuộc chất lượng của các khâu trước đó.  

 Một yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo đó là chất lượng tuyển sinh đầu vào. 

Việc nâng cao chất lượng tuyển sinh đầu vào cần có một giải pháp đồng bộ từ công tác tiếp thị 

quảng bá đến công tác đào tạo cũng như giải quyết việc làm sau khi ra trường. Trong đó việc gải 

quyết việc làm đóng vai trò to lớn. Với quan niệm ngày một thực tế hơn, học tập nghề nghiệp cũng 

là một hình thức đầu tư vì thế những nhà đầu tư họ cũng muốn thấy được những khả năng họ có 

được sau khi đầu tư. Với đặc thù là một trường chủ yếu đào tạo các ngành công nghệ kỹ thuật và số 

đông sinh viên theo học là con em nông thôn nên định hướng đầu ra của cá nhân và gia đình thường 

chưa có hoặc chưa tốt. Cho nên, họ càng đặt nhiều hi vọng ở cơ sở đào tạo không những họ học 

được gì trong khoá học đó mà còn giúp được họ gì sau khi hoàn thành khoá học. Chính vì thế, muốn 

nâng cao chất lượng tuyển sinh phải làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ và giải quyết việc làm cho sinh 

viên sau khi ra trường. Với xu thế hiện nay, trường học không dừng lại chỉ thực hiện công tác đào 

tạo (gia công sản phẩm) mà phải thực hiện công việc tiếp thị sản phẩm của mình đến với người tiêu 

dùng. Nếu thực hiện tốt công việc này sẽ giải quyết được chất lượng tuyển sinh đầu vào. 

 Bộ phận khảo thí có vai trò rất quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo. Bởi đây là khâu đo 

lường kết quả đào tạo. Kết quả của khâu này được sử dụng vừa để phân loại chất lượng sản phẩm 

đầu ra của quá trình đào tạo và vừa sử dụng phản hồi lại để điều chỉnh quá trình đào tạo. Như vậy, 

sản phẩm của khâu này cần phải có sai số bé để giúp hệ thống điều chỉnh các khâu thực hiện đảm 
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bảo sản phẩm đầu ra đúng yêu cầu thông qua đó cho sản phẩm đầu ra của quá trình đào tạo bám sát 

được mục tiêu đào tạo đã đặt ra. 

 Từ sự phân tích trên ta thấy rằng để có sản phẩm đào tạo có chất lượng không những quan tâm 

nâng cao chất lượng các khâu có tính then chốt, quyết định mà còn phải nâng cao chất lương các 

khâu còn lại trong hệ thống. Bởi vì, sản phẩm đầu ra của khâu này là phôi liệu đầu vào của khâu 

khác nên một khâu nào đó hoạt động yếu kém sẽ dẫn đến chất lượng cả hệ thống thấp. Như vậy, để 

nâng cao chất lượng đào tạo của trường việc quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nâng 

cao chất lượng chương trình đào tạo là hết sức quan trọng. Song, việc nâng cao chất lượng các khâu 

còn lại trong hệ thống giúp hệ thống hoạt động hiệu quả hơn, thực hiện được một cách trọn vẹn mục 

tiêu đào tạo của chương trình và phát huy được tính quyết định của đội ngũ giảng viên. Tuy nhiên, 

điều khó khăn nhất là làm thế nào có thể tác động một cách đồng bộ vào tất cả các khâu một cách 

hợp lý để mang lại kết quả tốt. Để giải quyết vấn đề này điều quan trọng là phải phân định rõ chức 

năng quyền hạn của các bộ phận và trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các bộ phận đưa ra được các 

tiêu chí đánh giá chất lượng cho từng bộ phận bằng các điều kiện tối thiểu ở đầu vào và kết quả tối 

thiểu ở đầu ra. Giải pháp này giúp các bộ phận sẽ biết được trách nhiệm và quyền hạn của mình đến 

đâu để thực hiện tránh việc đùn đầy trách nhiệm hay “lấn sân” khi giải quyết các công việc.  

 Trong thời gian qua, nhà trường đã xây dựng được Tiêu chí đánh giá thi đua đây là một bước 

ngoặt lớn trong vấn đề quản lý và chắc chắn sẽ có tác động tích cực vào nâng cao trách nhiệm của 

cán bộ công nhân viên trong toàn trường. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả hơn nữa, song song với 

bản tiêu chí thi đua khen thưởng của nhà trường thì cần phải có bản tiêu chí thi đua khen thưởng cho 

từng bộ phận để cụ thể hoá các tiêu chí của trường theo đặc thù của từng bộ phận và công việc cụ 

thể của từng cán bộ, nhân viên. Việc đánh giá thi đua khen thưởng theo các tiêu chí cụ thể sẽ phát 

huy được mặt tích cực của công tác này. Tránh được trường hợp, các cá nhân đều hoàn thành tốt 

nhiệm vụ mà chất lượng “sản phẩm” của bộ phận, của đơn vị vẫn thấp. 

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

 Để nâng cao chất lượng đào tạo của trường, phát huy được các thế mạnh vốn có với bề dày 55 

năm xây dựng và phát triển, bắt kịp với xu thế hội nhập của nền kinh tế đòi hỏi nhà trường phải có 

những giải pháp mang tính đồng bộ để giải quyết tốt tất cả các khâu nhằm nâng cao chất lượng của 

từng khâu từ đó nâng cao được chất lượng của cả hệ thống. 

 Đề thực hiện vấn đề này chúng tôi có những kiến nghị sau: 

- Không ngừng hoàn thiện các tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của trường và xây dựng 

tiêu chí thi đua cho các bộ phận trong trường để đánh giá các cá nhân và tập thể phải dựa trên 

hiệu quả công việc mang lại. 

- Trường có chỉ đạo xây dựng, chỉnh sửa để hoàn thiện các chương trình đào tạo theo hướng 

cập nhật các yêu cầu của thị trường lao động, đảm bảo sản phẩm đầu ra đáp ứng được yêu cầu 

của thị trường lao động. 
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- Giải quyết tốt công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên sau khi ra trường bằng cách đa dạng hoá hình 

thức để giải quyết được vấn đề việc làm cho sinh viên làm yên lòng các nhà đầu tư qua đó tạo 

thương hiệu và thu hút được nguồn tuyển sinh. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI TRONG ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG 

TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

TS. THÁI HỮU NGUYÊN; (*) KS.Trưởng HOÀNG DUY HẢI 

P. Trưởng khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh; (*) Tổng Công Ty Khí Việt Nam 

Email: thainguyenktv@yahoo.com; (*)  hoangduyhai@gmail.com 

TÓM TẮT: Bài viết cung cấp và phân tích một số đặc điểm điển hình, các thực trạng về yêu cầu sử dụng lao 

động thực tế trên nghĩa tồn tại khách quan, đề xuất các giải pháp cần thiết để đào tạo theo xu hướng tiếp cận thị 

trường lao động, từng bước cải tiến chương giáo trình đào tạo hiện nay của trường ĐH SPKT Vinh nói chung và 

của khoa Điện nói riêng phù hợp với yêu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Với việc thực hiện đào tạo theo phương thức truyền thống như trang bị kiến thức, kỹ năng 

theo điều kiện mình đang có chưa thể hiện mối liên kết chặt chẽ với thị trường lao động đã 

không còn phù hợp với yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực cũng như đòi hỏi sự nâng cao chất 

lượng đào tạo hiện nay. Vì vậy, áp dụng đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động 

là bước đi đúng đắn, phù hợp với chiến lược đổi mới căn bản và toàn diện trong giáo dục đào 

tạo nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Do đó chúng ta có thể nói rằng áp dụng đào 

tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động đã có những nhận thức và triển khai bước 

đầu. Tuy nhiên, để phát huy ưu điểm của phương thức đào tạo theo hướng này cần có những 

trăn trở, suy nghĩ và trao đổi thêm để tìm ra hướng giải quyết hợp lý. Cụ thể, chúng ta đã có sự 

hiệu chỉnh chương giáo trình đào tạo, triển khai đào tạo theo hướng ứng dụng, đưa sinh viên 

tiếp cận với các khu công nghiệp... với vai trò là người thực hiện và triển khai thực hiện tại cơ 

sở tôi nghĩ cần chia sẽ những khó khăn vướng mắc và đề xuất mang tính định hướng để tháo gỡ 

những khó khăn từng bước nâng cao chất lượng đào tạo tiếp cận với chuẩn quốc gia, khu vực và 

thế giới. 

2. THỰC TRẠNG VÀ CÁC YÊU CẦU SỬ DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG HIỆN NAY 

 Các năng lực về tác phong lao động, trình độ ngoại ngữ, trình độ chuyên môn, hiểu biết về 

thị trường... và các mối quan hệ biện chứng giữa chúng đã cấu thành nên đặc điểm của sản 

phẩm đào tạo đó là người học có ý thức trách nhiệm, tác phong công nghiệp, khả năng giải 

quyết các tình huống có vấn đề để mang lại hiệu quả cao nhất trong thực thi các công việc thực 

tế. Sau đây nhóm tác giả xin được trao đổi một số hiện trạng thực tế và xu thế sử dụng nguồn 

lực lao động theo hướng hội nhập hiện nay. 

2.1 Tác phong lao động 

 Ở bất kỳ Quốc gia nào trên thế giới hay bất kỳ tập đoàn, nhà máy xí nghiệp nào cũng vậy, 

tác phong của người lao động trong thực thi nhiệm vụ là yêu cầu quan trọng bậc nhất, do vậy 

để nghiêm túc đánh giá vấn đề này ta xét một thực trạng hiện nay ở Việt Nam nói chung như 

sau:  

mailto:thainguyenktv@yahoo.com
mailto:hoangduyhai@gmail.com
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 - Đi làm việc không đúng giờ (đi muộn về sớm); 

 - Không có lịch làm việc cá nhân (Work Schedule); 

 - Rời khỏi vị trí trong giờ làm việc (văn phòng, hiện trường …) để làm các việc cá nhân, 

thậm chí rời khỏi vị trí làm việc đi ra ngoài uống bia rượu, uống cà phê… 

 - Sử dụng internet để vào mạng xã hội tán gẫu, đọc báo, tải phim truyện, … Nên đọc báo 

vào đầu giờ làm buổi sáng và hoặc ngoài giờ làm việc. Internet chỉ phục vụ cho việc tra cứu 

tài liệu, truyền thông đa phương tiện như hội nghị trực tuyến...; 

 - Thường xuyên trễ tiến độ công việc nhưng không ai chịu trách nhiệm và rồi “hòa cả 

làng”... 

 - Không chấp hành đúng nội quy, quy định của các công ty, doanh nghiệp. 

 2.2 Khả năng về ngoại ngữ 

 - Kỹ sư điện không cần phải quá thông thạo ngoại ngữ để làm phiên dịch cho một hội 

nghị quốc tế, mà tối thiểu phải nghe hiểu và nói được để làm việc. 

 - Ngoại ngữ thông dụng cho công việc chuyên môn ngành điện ở Việt Nam là tiếng Anh. 

Một kỹ sư mà không nghe được người Anh hoặc người Mỹ nói, không nói tiếng anh cho 

người Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc hiểu, không đọc hiểu nổi tiêu chuẩn IEC bằng tiếng 

Anh thì không hội nhập quốc tế được. 

2.3 Khả năng về chuyên môn ngành điện 

 - Có rất nhiều tân kỹ sư điện đi phỏng vấn xin việc làm, người sử dụng lao động đặt câu 

hỏi:  

  + Hỏi bằng tiếng Việt: “Những máy gì được gọi là máy điện, hãy nêu tên một số loại 

mà bạn biết?”, có nhiều người trả lời sai, không hiểu vấn đề và thậm chí còn trả lời là “em có 

học ở trường đại học, nhưng bây giờ hồi hộp quá nên em quên”, “Tất cả những máy gì mang 

điện gọi là máy điện”?... 

  + Hỏi bằng tiếng Anh: “Which equipment does IEC60076 apply for?” (Tiêu chuẩn kỹ 

thuật điện quốc tế IEC60076 áp dụng cho cái gì?), hầu hết các tân kỹ sư đều lắc đầu. 

 - Trong quá trình làm việc, có thể lặp đi lặp lại một công việc nào đó lâu ngày thành kỹ 

năng kỹ xảo, nhưng trong thời kỳ hội nhập hiện nay, kỹ sư điện cần phải biết rộng và sâu về 

chuyên môn điện của mình, không chỉ là biết những mạch điện, mạch số, cấu tạo thiết bị điện 

mà còn cả những kiến thức hàn lâm khác để trợ giúp tốt hơn trong công việc cụ thể của mình 

đang làm.  

 - Ví dụ:  

  + Thiết kế và thi công hệ thống tủ điện đóng cắt hạ thế (low voltage swichgear) và 

trung tâm điều khiển động cơ (Motor Control Centre) cho một nhà máy được yêu cầu là loại 

tủ có Form 4b theo IEC61439 thì phải biết ngay công ty hoặc khách hàng yêu cầu cấu trúc tủ 

điện như thế nào.  
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  + Tính toán về điện thì cần phải biết áp dụng các loại tính toán ngắn mạch, tính chọn 

cáp, tính chọn công suất các thiết bị điện (máy phát điện, máy biến thế), tính toán hệ thống 

nối đất … theo tiêu chuẩn nào. 

  + Nếu áp dụng phần mềm tính toán về điện thì phần mềm đó phải có kiểm định độc 

lập quốc tế (Third Party Certify) … Các phần mềm chuyên dụng tính toán thiết kế điện trên 

thế giới hiện nay thường áp dụng là các loại phần mềm nào...(Etap, Eplan, PowerCad, ...) 

2.4 Khả năng hiểu biết về thị trường và thực tế 

 - Nhiều tân kỹ sư không biết đến giá cả một ổ cắm điện âm tường hiệu Panasonic ở thị 

trường hiện nay là bao nhiêu tiền, nhiều tân kỹ sư không biết cấp cách điện thông dụng đối 

với động cơ điện là cấp F tăng nhiệt cấp B trên thị trường thế giới và trong nước hiện nay 

(class F insulation utilized to class B temperature rise). Thời kỳ sinh viên, các tân kỹ sư chỉ cố 

học để có điểm tốt, không quan tâm đến thực tế do đó sau khi ra trường rất bở ngỡ trong công 

việc. 

 - Tính vận dụng các kiến thức học đường vào thực tế và xu thế sử dụng các loại trang 

thiết bị ở khu công nghiệp, tìm hiểu tính năng tác dụng của thiết bị và kể cả địa chỉ giao dịch 

mua bán nến cần thiết... Thâm nhập thị trường lao động trên nhiều hình thức khác nhau để có 

hiểu biết đầy đủ hơn các thông tin góp phần định hướng tốt cho công việc của mình trong 

tương lai. 

3. KIẾN NGHỊ XU THẾ ĐÀO TẠO 

 Để đáp ứng được yêu cầu sử dụng lao động trong thực tế hiện nay và cho xu hướng hội 

nhập sắp tới tác giả xin kiến nghị một số vấn đề cụ thể như sau: 

3.1 Tăng cường giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật trong nhà trường, giáo dục tác phong công 

nghiệp cho sinh viên 

 - Tăng cường công tác quản lý để phát hiện sinh viên có các hành vi sai phạm trong ứng 

xử học đường tạo môi trường văn hóa văn minh, lành mạnh là tiền thân cho nề nếp văn hóa 

công sở cho quá trình làm việc sau này... 

 - Quy định về vệ sinh môi trường: có mức hạ cấp điểm kết quả rèn luyện khi phát hiện xả 

rác bừa bãi (nhà trường trang bị camera theo dõi). Điều này để hạn chế các thói quen xấu cho 

người lao động trong điều kiện đảm bảo vệ sinh phân xưởng vì môi trường xanh sạch đẹp. 

 - Đề ra mức phạt hoặc cảnh cáo toàn trường, hạ cấp điểm rèn luyện đối với các sinh viên, 

hạ điểm xếp loại đối với giáo viên khi bị phát hiện hút thuốc lá không đúng chỗ. 

 - Có quy định về trang phục trên giảng đường đối với sinh viên để tạo nề nếp lớp học 

ngay từ khi bước chân tới giảng đường. 

- Về ý thức tổ chức lao động: Một người có ý thức tổ chức lao động tốt thì luôn gọn gàng 

nơi ở, nơi làm việc, góc học tập cũng như lưu trữ các dữ liệu trên ổ cứng máy vi tính. Điều 

này giúp cho sinh viên giảm rất nhiều thời gian khi tìm kiếm các đồ vật, tài liệu học tập... 

Trong lao động cũng vậy, khi đề cập đến vấn đề gì liên quan thì việc tìm kiếm cũng mất rất ít 
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thời gian. Một điều mà bất kỳ lãnh đạo doanh nghiệp nào cũng phiền lòng là nhân viên đang 

rất lảng phí nhiều thời gian cho việc tìm kiếm các dụng cụ, trang thiết bị trong quá trình làm 

việc. Kiến nghị rằng trước và sau giờ làm việc, lúc không có nhân viên nào ở công ty, lãnh 

đạo công ty chỉ cần dạo một vòng các vị trí làm việc của từng nhân viên xem xét sự gọn gàng, 

ngăn nắp là có thể đánh giá tính cách và cách làm việc của nhân viên đó. Một nhân viên để 

bừa bãi tài liệu và dụng cụ phương tiện làm việc có nghĩa là nhân viên đó cực kỳ cẩu thả và 

luôn tốn nhiều thời gian làm việc hơn người khác. 

Ở trường đại học, giảng viên cần dạy sinh viên thực hiện "5S" như người Nhật là: 

1. Sàng lọc (SEIRI // Sàng lọc, phân loại và loại bỏ các vật dụng không cần thiết khỏi nơi 

làm việc) 

2. Sắp xếp (SEITON // Sắp xếp các vật dụng cần thiết theo một trật tự tối ưu sao cho dễ 

sử dụng) 

3. Sạch sẽ (SEISO // Giữ sạch sẽ nơi làm việc sao cho không có bụi bẩn trên sàn nhà, máy  móc 

thiết bị) 

4. Săn sóc - giữ gìn (SEIKETSU // Duy trì nơi làm việc thật tiện nghi, hiệu quả bằng cách 

lập lại thường xuyên 3S trên) 

5. Sẵn sàng - kỷ luật (SHITSUKE // Huấn luyện mọi người có ý thức, thói quen thực hiện 

các qui định 5S ở nơi làm việc) 

Tổ chức thực hiện 5S bằng cách: từ trưởng khoa đến sinh viên tổ chức dọn rác và vệ sinh 

ở khu giảng đường và khu nhà xưởng của khoa 2 tuần 1 lần trong 30 phút. Tổ chức giờ dọn vệ 

sinh tự quản sẽ phần nào giúp ý thức trách nhiệm cộng đồng được tốt hơn qua đó giáo được ý 

thức cho sinh viên. 

3.2 Thực hiện sát hạch chuẩn đầu ra đối với môn ngoại ngữ 

 - Nhà trường cần chú trọng hơn việc xây dựng đội ngũ giảng viên ngoại ngữ có chất 

lượng cao, tập trung dạy sinh viên nghe và nói tiếng bản ngữ. Học nghe nói trước, học ngữ 

pháp cũng rất cần thiết nhưng nghe nói quan trọng hơn; 

 - Cần đưa vào một số môn học chuyên ngành áp dụng dạy và học bằng tiếng Anh; 

 - Cần phải sát hạch chuẩn ngoại ngữ đầu ra hoặc có tiêu chí về chứng chỉ ngoại ngữ quốc 

tế làm điều kiện cần để cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên. 

3.3 Nâng cao chất lượng dạy - học  

 - Nhà trường có đầy đủ giáo trình lưu hành nội bộ cho các môn học, nội dung các giáo 

trình đủ kiến thức căn bản sát với chương trình đào tạo; 

 - Giảng viên luôn cập nhật kiến thức chuyên môn, đổi mới quy trình giảng dạy, giáo viên 

đặt vấn đề, định hướng học tập, nghiên cứu và liên hệ thực tế cho sinh viên. Không dành 

nhiều thời gian cho việc giảng lại những kiến thức đã có sẵn trong giáo trình. Giảng viên nên 

gợi mở vấn đề, liên hệ thực tế, đặt câu hỏi cho sinh viên liên hệ thực tế, ra các bài tập thiết kế 

nhỏ cho các sinh viên thảo luận nhóm và hướng dẫn sinh viên làm việc theo nhóm; 
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 - Liên hệ đến quy chuẩn Việt nam về điện (QCVN-QTĐ 1 đến QCVN-QTĐ 7), các tiêu 

chuẩn Viêt Nam (TCVN), các tiêu chuẩn quốc tế (IEC, IEEE, ANSI, BS, DIN, NEC …), các 

vấn đề khác có liên quan ví dụ như cấp chống bụi/nước (IP grade), cấp chống nổ của thiết bị 

điện (EEX’d’, EEx’e’), các tiêu chuẩn quy định về độ ồn của thiết bị (noise level, ví dụ tiêu 

chuẩn IEC 60529) …; 

 - Sau khi hoàn thành các khóa học, yêu cầu toàn thể sinh viên phải làm luận văn tốt 

nghiệp và được bảo vệ trên hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp cho sinh viên. Vì đây là cơ hội 

để sinh viên thể hiện khả năng tổng hợp các khối kiến thức, kỹ năng chuyên môn đã được học 

và tập phong cách làm việc độc lập để giải quyết một vấn đè trọn vẹn tạo niềm tin cho sinh 

viên trước khi tiếp xúc với thị trường lao động bên ngoài.  

3.4 Tổ chức cho sinh viên đi thực tế và đi thực tập tại cơ sở sản xuất 

- Mời các nhà sản xuất, các chuyên gia đầu ngành hoặc các chuyên gia ở các công trường, 

phân xưởng... giới thiệu về quy trình sản xuất, chế tạo thiết bị điện, giới thiệu các chức năng 

đặc biệt của một số sản phẩm thiết bị điện mới, xu thế của ngành nghề và trao đổi trực tiếp 

cùng sinh viên... Tạo điều kiện cho sinh viên có tính liên hệ thực tế đồng thời giúp sinh viên 

định hướng tốt với các tiêu chuẩn sử dụng lao động ở bên ngoài các doanh nghiệp, xí nghiệp... 

- Tổ chức tham quan các nhà máy sản xuất thiết bị điện, tham quan các nhà máy nhiệt 

điện, thủy điện, nhà máy lọc dầu, nhà máy xử lý khí đốt và các công trình lớn khác nằm trong 

vị trí việc làm sau này của sinh viên khi ra trường. 

- Có phương pháp đánh giá thu hoạch phù hợp cho quá trình thực tập sản xuất và thực tập 

tốt nghiệp của sinh viên. 

4. KẾT LUẬN 

Với một số trao đổi theo góc nhìn cá nhân nhằm làm rõ thêm bức tranh đa màu sắc trong 

xu thế sử dụng lao động và theo hướng đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động. Với cách tiếp cận 

trên cơ sở hiệu quả công việc và trăn trở trong các giải pháp thực hiện đã nhận thấy những 

thực trạng đồng thời đề xuất cách tháo gỡ mang tính định hướng từ góc độ nhà sử dụng lao 

động, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tốt hơn yêu cầu sử dụng người 

lao động hiện nay và theo xu thế hội nhập.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Quy định về 5S trong hệ thống chuẩn ISO của doanh nghiệp theo weblink:  

http://mic.gov.vn/iso/trienkhai/Trang/Gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u5STh%E1%BB%B1ch%C3

%A0nhgi%E1%BB%AFg%C3%ACnnh%C3%A0x%C6%B0%E1%BB%9Fngg%E1%BB%8Dng%C

3%A0ngng%C4%83nn%E1%BA%AFp.aspx. 

http://mic.gov.vn/iso/trienkhai/Trang/Gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u5STh%E1%BB%B1ch%C3%A0nhgi%E1%BB%AFg%C3%ACnnh%C3%A0x%C6%B0%E1%BB%9Fngg%E1%BB%8Dng%C3%A0ngng%C4%83nn%E1%BA%AFp.aspx
http://mic.gov.vn/iso/trienkhai/Trang/Gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u5STh%E1%BB%B1ch%C3%A0nhgi%E1%BB%AFg%C3%ACnnh%C3%A0x%C6%B0%E1%BB%9Fngg%E1%BB%8Dng%C3%A0ngng%C4%83nn%E1%BA%AFp.aspx
http://mic.gov.vn/iso/trienkhai/Trang/Gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u5STh%E1%BB%B1ch%C3%A0nhgi%E1%BB%AFg%C3%ACnnh%C3%A0x%C6%B0%E1%BB%9Fngg%E1%BB%8Dng%C3%A0ngng%C4%83nn%E1%BA%AFp.aspx
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THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO TẠI KHOA ĐIỆN VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG 

THEO NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THỰC TẾ HIỆN NAY VÀ XU 

THẾ ĐẾN NĂM 2020 

TS. THÁI HỮU NGUYÊN; (*) KS. LƯƠNG QUỐC HƯNG 

P. Trưởng khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh; (*) Phân xưởng vận hành – Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh 

Email: thainguyenktv@yahoo.com; (*) luonghungpv1980@gmail.com 

TÓM TẮT: Bài viết trình bày một số thực trạng về công tác đào tạo tại khoa Điện theo góc nhìn là một cán bộ 

kỹ thuật làm ở các doanh nghiệp, xí nghiệp và đã từng được học tập tại khoa Điện trường ĐH SPKT Vinh và đề 

xuất một số giải pháp thiết thực nhằm không ngừng nâng cao khả năng đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành 

điện đáp ứng theo nhu cầu sử dụng lao động theo xu thế hội nhập từ nay đến năm 2020. 

1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI KHOA ĐIỆN 

 Trong những năm qua, trường ĐH SPKT Vinh nói chung và khoa Điện nói riêng đã thực 

hiện đổi mới nhiều chương trình đào tạo ở các hệ, các bậc học, đổi mới phương pháp dạy học 

theo xu thế chung cũng như theo khung chương trình của Bộ song thực tế vẫn chưa đáp ứng 

được với thị trường lao động có yêu cầu cao về trình độ chuyên môn tay nghề cũng như các kỹ 

năng mềm. Vấn đề này được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí cốt lõi như vấn đề thực hiện đạt 

được mục tiêu hay chưa? chương trình đào tạo thế nào? phương pháp dạy học và chất lượng của 

sinh viên sau khi ra làm việc tại các doanh nghiệp.  

 - Xét về mục tiêu, khoa Điện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội đặt ra. Cụ thể trong 

công tác đào tạo như trang bị kiến thức nghề nghiệp, hướng dẫn sinh viên ứng dụng những 

chuyên môn đã học vào công việc thực tế, nâng cao trình độ nhận thức, trình độ văn hóa cho 

sinh viên.... Giảng viên dạy cho sinh viên những kiến thức cụ thể và những hiểu biết mà mình 

tích lũy được trong quá trình giảng dạy, ít cập nhật kiến thức chuyên môn liên quan đến nhu cầu 

thực tế. Bài giảng của thầy đôi khi không còn phù hợp với tình hình xã hội sử dụng lao động 

hiện tại. Nếu sinh viên chỉ học ở trường mà không có điều kiện va chạm với thực tế bên ngoài 

thì khả năng thích ứng với nhu cầu của xã hội là rất thấp vì lý thuyết và thực tế có khoảng cách 

rất xa. 

 - Xét về chương trình đào tạo, hiện nay chương trình dạy học của khoa còn phụ thuộc rất 

nhiều vào chương trình khung của Bộ nên việc lựa chọn môn học cho sinh viên nhiều lúc chưa 

hợp lý, không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn sản xuất, các học trình của các môn chuyên 

nghành là quá ít trong khi các môn học giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, bộ môn Mác-Lê 

nin chiếm thời gian quá nhiều. 

 - Về phương pháp giảng dạy, chúng ta vẫn đang sử dụng phương pháp dạy học truyền 

thống thụ động. Giảng viên chú trọng dạy lý thuyết cho sinh viên theo đúng thời lượng và nội 

dung mà Bộ quy định. Sinh viên tiếp thu kiến thức chưa chủ động, chưa có hứng thú trong việc 

tiếp nhận thông tin. Phương pháp dạy học này chủ yếu chạy theo chương trình, đối phó với các 

kỳ thi. Khi thi xong, sinh viên không biết mình học môn ấy để làm gì và áp dụng vào thực tiễn 

mailto:thainguyenktv@yahoo.com
mailto:luonghungpv1980@gmail.com
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ra sao miễn là thi qua môn. Trong quá trình học rất ít khi có những cuộc hội thảo, ít đề tài 

nghiên cứu chuyên nghành, không tham khảo tạp chí chuyên nghành và trước lúc thi thì thầy 

vẫn cho mấy chục câu hỏi để học. Sự đổi mới về phương pháp giảng dạy chỉ mang tính hình 

thức. Các thiết bị dạy học như máy chiếu, vi deo chỉ là phương tiện hỗ trợ để nâng cao chất 

lượng giảng dạy nhưng quan trọng là giáo dục cần mang tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm thể 

hiện qua việc cải tiến về phương pháp và chương trình thì vẫn chưa được chú trọng. Một vấn đề 

bất cập nữa là tổ chức kiểm tra, đánh giá sinh viên chỉ đánh giá vào bài kiểm tra cuối kỳ là 

chính(70%)  nên chưa phát huy được tinh thần tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong cả quá 

trình học tập... 

2. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG THEO NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THỰC TẾ HIỆN 

NAY VÀ XU THẾ ĐẾN NĂM 2020 

 Với thực trạng dạy học còn nhiều bất cập như đã nói ở trên, sinh viên của khoa Điện sau khi 

ra trường rất khó tìm được những công việc như mong muốn vì các doanh nghiệp tuyển dụng 

yêu cầu nhân lực cần phải có kỹ năng, giao tiếp bằng ngoại ngữ tốt và có tác phong công nghiệp 

(kỷ luật và trách nhiệm). Bên cạnh đó doanh nghiệp còn yêu cầu và ưu tiên tuyển dụng những 

sinh viên có kỹ năng mềm như khả năng giao tiếp, sử dụng vi tính, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 

năng báo cáo, kỹ năng tìm hiểu và xử lý thông tin. Phần lớn những sinh viên được tuyển dụng 

vào phải đào tạo lại và trải qua sát hạch của công ty nếu đạt mới được phép làm việc. 

 Đứng trước những thách thức mới trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển 

nhanh chóng của khoa học kỹ thuật đòi hỏi sự thích nghi và đáp ứng nhu cầu nhân lực của 

những người làm công tác đào tạo. Với ý kiến cá nhân tác giả tin tưởng rằng, khoa Điện hiện 

nay đang có đội ngũ giáo viên từng bước được chuẩn hóa về năng lực chuyên môn cũng như 

nghiệp vụ kết hợp với xu thế phát triển nhanh, mạnh của các doanh nghiệp sản xuất, các nhà 

máy điện để đảm bảo an ninh năng lượng theo quyết định phê duyệt phát triển điện lực quốc gia 

giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 của Thủ tướng chính phủ (gọi tắt là quy hoạch điện 

7) thì cơ hội việc làm cho sinh viên ra trường là rất lớn. 

 Để giải quyết bài toán đầu ra của sinh viên đòi hỏi lãnh đạo khoa và tập thể giáo viên cần 

nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động có trình độ chuyên môn 

cao, có kỹ năng mềm và tác phong công nghiệp ở các doanh nghiệp, đây là một thách thức lớn 

đối với tập thể giáo viên, những người làm công tác quản lý nhưng đồng thời cũng là cơ hội để 

khẳng định khả năng cạnh tranh, vị thế của mình trước các cơ sở đào tạo khác trong xã hội. 

Trong bài viết này tác giả đề xuất một số giải pháp với kỳ vọng từng bước cải thiện chất lượng 

đào tạo tại khoa Điện. 

2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên  

 Nâng cao chất lượng giáo viên là nâng cao cả về chuyên môn, nghiệp vụ, tâm đức, trách 

nhiệm người thầy và cả phong cách, tính chuyên nghiệp trong thực hiện các công việc. 

 - Ưu tiên đào tạo các chuyên gia đầu nghành về lĩnh vực ứng dụng, có trình độ tay nghề 

cao để chuyển tải các bài học lý thuyết vào thực tế của quá trình sản xuất. 
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 - Mở các lớp tiếng Anh chất lượng cao để bồi dưỡng cho tập thể giáo viên. 

 - Đầu tư thỏa đáng và chú trọng vào công tác nghiên cứu khoa học để lý luận không xa 

rời thực tiễn, giáo dục không chỉ để đáp ứng nhu cầu hiện tại và phải đi trước, đón đầu những 

nhu cầu trong tương lai. Vì vậy, trong xu thế hội nhập của kinh tế Việt Nam vào kinh tế toàn 

cầu thì đánh giá chất lượng giáo dục thông qua việc nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa 

học cũng là công cụ quan trọng để định hướng cho công tác giáo dục. 

 - Nâng cao nhận thức của giáo viên về vị trí, vai trò, đạo đức của người giáo viên trong 

tiến trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, thông qua cung cấp và yêu cầu giáo viên thường xuyên 

cập nhật các chính sách trong quản lý đào tạo để từng bước thay đổi nhận thức và hành động. 

 - Có kế hoạch dự giờ thường xuyên của tổ bộ môn và của khoa để cùng chia sẻ kinh 

nghiệm, kiến thức và phương pháp dạy học. Đối với giáo viên giảng dạy không đáp ứng yêu 

cầu cần bố trí vào nhiệm vụ thích hợp hơn và tiếp tục cho đi bồi dưỡng các lớp nâng cao. 

 - Có cơ chế tuyển dụng giáo viên là những người có kinh nghiệm thực tế, có tay nghề giỏi 

và chuyên sâu về kiến thức chuyên môn làm công tác đào tạo.  

 - Thường xuyên đánh giá giáo viên từ người học và có hình thức xử lý kịp thời những 

giáo viên vi phạm tâm đức và trách nhiệm người thầy. 

 2.2 Đổi mới chương trình và tài liệu giảng dạy 

 - Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn hiện nay là áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại 

vào quá trình sản xuất, lãnh đạo khoa cần đưa ra những môn học phù hợp, bổ sung nội dung 

để đáp ứng được những gì xã hôi cần. Đặc biệt khi phát triển chương trình khung (mẫu 3) và 

chương trình chi tiết (mẫu 4) phải tìm giá trị nội dung kiến thức, kỹ năng mới, nhu cầu mới để 

tái cấu trúc lại chương trình cho phù hợp thực tế. 

 - Đối với những môn học mà về lý thuyết trừu tượng thì giáo viên cần trình chiếu cho học 

sinh những đoạn phim có hình ảnh minh họa giúp người học dễ dàng tiếp thu nội dung bài 

học mới. 

 - Khoa cần hợp tác với các doanh nghiệp có dây chuyền sản xuất tiên tiến, tự động hóa 

cao có sử dụng nhiều loại thiết bị thông minh để lập trình, điều khiển, giám sát và bảo vệ. Từ 

đó xây dựng nội dung chương trình môn học theo hướng đưa người học tiếp cận được với 

công nghệ mới. Lãnh đạo khoa cũng cần nhờ sự giúp đỡ từ phía lãnh đạo doanh nghiệp để họ 

đề xuất và tham gia xây dựng nội dung chương trình môn học. 

2.3 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo 

 - Trang bị dụng cụ, thiết bị, máy móc, vật tư cho các phòng thực hành, phòng thí nghiệm 

theo hướng hiện đại hóa để thay thế dần các thiết bị đã cũ không còn phù hợp. 

 - Nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện và hệ thống các trang web tra cứu tài liệu 

chuyên ngành nhằm phục vụ công tác dạy học và nghiên cứu khoa học. 

 - Xây dựng các mô hình rèn nghề và thực tập nghề của sinh viên, coi đây là vấn đề mấu 

chốt cho công tác triển khai đào tạo theo hướng ứng dụng. 
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 - Đẩy mạnh công tác hợp tác với các doanh nghiệp để sinh viên có cơ hội tiếp cận với 

máy móc, thiết bị, thực tập sản xuất tại các nhà máy, công xưởng. 

2.4 Tổ chức quản lý đào tạo 

 - Căn cứ vào tiềm lực của khoa để phát triển quy mô đào tạo phù hợp cho từng ngành 

nghề..., tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy tính chủ động ở cấp bộ môn, 

xưởng. Phối kết hợp chặt chẽ, linh động trong triển khai mọi công tác từ đội ngũ lãnh đạo 

khoa cho đến các trợ lý và đến từng giáo viên trong khoa để tạo môi trường làm việc tự giác, 

đồng bộ không ngừng nâng cao hiệu quả công việc. 

 - Định hướng cho sinh viên học tập là nhiệm vụ suốt đời. 

 - Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức, doanh nghiệp và nhà tuyển 

dụng trong việc phát triển chương trình, hướng dẫn tay nghề và sử dụng lao động. 

2.5 Đánh giá kết quả học tập 

 - Hàng năm cần ra soát và hoàn thiện ngân hàng đề thi. 

 - Phối hợp nhiều hình thức thi khác nhau để kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề 

của người học. 

 - Phối hợp với nhà tuyển dụng đánh giá năng lực ra trường theo cam kết chuẩn đầu ra. 

  

 - Khoa thành lập hội đồng kiểm định chất lượng, đánh giá các kỹ năng chủ chốt của từng 

nghành học và bắt buộc sinh viên phải vượt chuẩn điểm của môn học chủ chốt thì mới được 

tốt nghiệp. 

3. KẾT LUẬN 

 Trên quan niệm khách quan với góc nhìn từ doanh nghiệp để đánh giá quá trình đào tạo 

tại khoa Điện hiện nay thông qua 4 phương diện như: xét về khả năng thực hiện được mục 

tiêu đề ra, sự phù hợp của chương giáo trình, sự cải tiến về phương pháp giảng dạy, sự quan 

tâm đến tính đáp ứng và chất lượng đầu ra của sinh viên qua đó so sánh với yêu cầu và xu thế 

sử dụng nguồn nhân lực thực tế.  

 Tác giả cũng đã đề xuất một số hướng đổi mới nội, ngoại lực, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật 

chất, công tác quản lý vận hành, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên và sự phối 

kết hợp giữa chúng chắc chắn sẽ tạo nên sự thay đổi chất lượng đào tạo đáng kể đáp ứng cho 

chiến lược đào tạo của khoa Điện đến năn 2020 theo nhu cầu sử dụng lao động trong thời kỳ 

hội nhập. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHÀNH CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TẠI KHOA ĐIỆN, TRƯỜNG 

ĐẠI  HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH 

TS. TRẦN DUY TRINH 

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, trường ĐHSPKT Vinh 

Email: duytrinhktv@gmail.com 

TÓM TẮT: Để phát triển đào tạo ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (KT ĐK và TĐH) tại khoa điện, 

Trường ĐHSPKT Vinh, bài viết đã nêu ra những cơ hội và thách thức trong đào tạo ở điều kiện hiện nay, đồng 

thời đưa ra ba định hướng quan trọng cần tiếp tục làm tốt trong thời gian tới đối với ngành học. Những vấn đề 

nêu ra trong bài viết cũng là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược của khoa điện và Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Vinh trong giai đoạn 2015 đến 2020 và tầm nhìn đến 2030. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Khi các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp được hình thành, thiết bị, máy móc cũng như các 

dây chuyền sản xuất tự động ra đời nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm sức lực của 

con người, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (KT ĐK và TĐH) cũng từ đó được hình 

thành và thể hiện vai trò quan trọng của mình. Ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trước 

đây còn có tên gọi là ngành công nghệ tự động, đây là ngành của thời đại công nghiệp, sự tồn 

tại và phát triển của nó gắn liến với sự tồn tại và phát triển của các nhà máy công nghiệp ngày 

một hiện đại trong tương lai. 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là một ngành công nghệ liên quan đến việc ứng dụng 

công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, kỹ thuật cơ khí hiện đại, kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật máy 

tính vào việc vận hành và điều khiển tự động các máy móc thiết bị trong công nghiệp, tự động 

hóa quá trình sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, trong giao thông vận tải, trong 

nông nghiệp...trong đó kỹ thuật điều khiển có một cơ sở nền tảng khoa học vững chắc, đảm bảo 

cho việc điều khiển một cách nhanh chóng, chính xác đạt hiệu quả cao. 

 

Hình 1. Robot thay thế con người trong lắp ráp ôtô 
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 Hiện nay ngành KT ĐK và TĐH được đào tạo tại các cơ sở trong nước như: Trường Đại 

học Bách khoa Hà nội, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học 

sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh...Trong số đó Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Vinh là một nơi đại diện cho khu vực Bắc miền trung có đủ điều kiện để sinh viên theo học 

ngành KT ĐK và TĐH, đáp ứng nguyện vọng học tập của mình. 

2. NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC  

 Thời cơ: Xu thế phát triển kinh tế xã hội liên quan trực tiếp đến lĩnh vực điều kiển tự động 

hóa ngày càng sâu rộng.  

 Chiến lược phát triển ngành điều khiển và Tự động hóa được Bộ khoa học công nghệ, 

Chính phủ quan tâm đẩy mạnh, xem lĩnh vực này là một trong những lĩnh vực then chốt để phát 

triển kinh tế việt nam. 

Nhu cầu thị trường lao động về lĩnh vực ĐK và TĐH rộng lớn và phát triển. Nước ta định 

hướng phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, nhà nước đầu tư phát triển 

vào các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, các khu công nghiệp, các khu chế xuất ngày càng 

nhiều và có quy mô lớn. Vì vậy, thực tế yêu cầu một lực lượng lớn các kỹ sư và chuyên gia về 

điều khiển và tự động hóa để tham gia làm việc ở nhiều vị trí đảm nhiệm liên quan trong lĩnh 

vực. 

 Thách thức: Đối mặt với sự cạnh tranh khóc liệt trong xu thế chung. Ngành Công nghệ KT 

ĐK và TĐH là ngành có nhiều trường đại học, cao đẳng trong nước và quốc tế đào tạo.  

Tuyển sinh đầu vào gặp nhiều khó khăn, trình độ đầu vào còn thấp. Quy mô đào tạo ngành 

KT ĐK và TĐH thiếu ổn định và chưa xứng tầm. 

 Chất lượng đào tạo cần nhiều nổ lực để nâng cao nhằm đáp ứng được yêu cầu thị trường lao 

động trong nước và quốc tế. Sinh viên ra trường còn khó khăn trong tìm kiếm việc làm, hoặc 

làm việc không đúng ngành nghề. 

Nhu cầu con người thay đổi quá nhanh, Công nghệ và các hệ thống điều khiển tự động hóa 

phải thường xuyên thay đổi để theo kịp xu thế phát triển, dẫn đến phải thường xuyên cập nhật 

và thay đổi chương trình đào tạo, thiết bị đào tạo vì thể cũng phải liên tục được đổi mới. 

3. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KT ĐK 

VÀ TĐH 

 Những định hướng dưới đây được đưa ra trên cơ sở đối với một ngành đào tạo cụ thể, nó có 

ý nghĩa tham khảo để vận dụng phù hợp trong điều kiện đối với các ngành nghề khác nhau, có 

thể có những cách nhìn khác nhau, nhưng trong bài viết này xin đưa ra ba định hướng đối với 

việc phát triển ngành công nghệ KT ĐK và TĐH tại khoa Điện, Trường ĐHSP KT Vinh.  

3.1 Ổn định và tăng quy mô đào tạo. 

 Để ổn định và tăng quy mô đào tạo cần thiết phải thực hiện hai giải pháp quan trọng trọng 

sau đây: 
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 Một là: Đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của ngành 

công nghệ KT ĐK và TĐH. Để làm được điều này thì việc đẩy mạnh truyền thông tăng cường 

sự hiểu biết về ngành nghề công nghệ KT ĐK và TĐH và cơ hội việc làm của ngành nghề đối 

với người học là giải pháp có tính quyết định lớn. Cần cung cấp cho người học những thông tin 

cần thiết sau đây: 

- Thông tin về vai trò, đặc điểm và cả những thách thức thực tế của ngành công nghệ KT 

ĐK và TĐH, qua đó để người học biết được mình thích gì, muốn gì trong tương lai, xác định 

điểm mạnh, điểm yếu, tố chất phù hợp với công việc của ngành học. 

 - Thông tin về vị trí việc làm và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai của người học ngành 

công nghệ KT ĐK và TĐH, giúp cho người học hình dung được các công việc mà mình có cơ 

hội đảm nhận trong các cơ quan, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. 

 - Thông tin về những định hướng trong đào tạo, quy mô và điều kiện học tập ngành nghề, 

cơ hội trải nghiệm thực tế, các chương trình đào tạo tiên tiến, cơ hội được tiếp tục học tập nâng 

cao trình độ và các chế độ chính sách ưu đải đối với người học. 

Để những thông tin đó đến người học một cách đầy đủ cần kết hợp nhiều giải pháp khác nhau, 

trong đó cần đẩy mạnh và kết hơp các giải pháp sau đây:  

 Truyền thông thông qua các trang wed trên hệ thống mạng Intenet là hình thức phổ biến và 

nhanh nhất hiện nay đến người học. Nhà trường cần có chính sách chủ trương đối với các bộ 

phận như Bộ môn, Khoa, Bộ phận thông tin nhà trường để làm tốt vấn đề này. Các thông tin về 

ngành học phải được đầy đủ và có mặt trên các trang web của trường, của Bộ ngành, của các 

trường phổ thông trung học, các doanh nghiệp...nơi người học có nhu cầu thông tin. 

 Truyền thông qua đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường. Mỗi giáo 

viên là một cán bộ tuyển sinh, giáo viên hiểu rõ chủ trương trong công tác tuyển sinh của nhà 

trường từ đó trong mọi hoạt động đều có ý thức phổ biến những thông tin về công tác tuyển 

sinh, các hoạt động đó có thể là hoạt động giảng dạy, seminar, các hoạt động giao lưu văn hóa, 

các hoạt động của đoàn thanh niên, của hội học sinh sinh viên, các hoạt động trong công tác tình 

nguyện hè...Thông tin tuyển sinh từ đội ngũ giáo viên được truyền đến toàn bộ sinh viên toàn 

trường, từ sinh viên toàn trường đến phụ huynh, đến người nhà học sinh và lan rộng ra đến xã 

hội. Nếu làm được như vậy chúng ta đã biến công việc tuyển sinh đầu tiên của vài cán bộ ở 

phòng đào tạo thành 322 cán bộ tuyển sinh là cán bộ giảng viên nhà trường và phát triển thành 

8.000 cán bộ tuyển sinh là giáo viên và học sinh, sinh viên toàn trường. Nếu trong mọi hoạt 

động cán bộ giáo viên có ý thức dành ít phút cho vấn đề này chắc chắn sẽ có những chuyển biến 

tốt trong tuyển sinh. 

 Truyền thông thông qua “thương hiệu” nhà trường: Để ổn định trong công tác tuyển sinh, 

tạo cơ sở cho phát triển quy mô đào tạo phải nói đến “thương hiệu” của nhà trường. Thương 

hiệu của nhà trường thường được khẳng định qua hai vấn đề quan trọng đó là chất lượng đào 

tạo và năng lực đáp ứng công việc của người học đối với thị trường lao động. Sản phẩm đào tạo 

của nhà trường làm nên “thương hiệu” của nhà trường. Vì vậy sâu xa của vấn đề tuyển sinh đó 
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là tạo ra niềm tin cho người học thông qua chất lượng đào tạo mà cụ thể là chất lượng của từng 

bài giảng trên giảng đường Đại học.  

 

Hình 2. Hình ảnh minh họa những thông tin cần thiết cho người học ngành KT ĐK và TĐH 

   Hai là: Phát triển ngành nghề đào tạo: Hiện nay ngành công nghệ KT ĐK và TĐH tại 

khoa Điện đang được đào tạo ở trình độ đại học và cao đẳng có toàn bộ 7 lớp, gần khoảng 300 

sinh viên, đây là con số còn khá khiêm tốn. Vì vậy để phát triển quy mô đào tạo trong thời gian 

tới cần thực hiện tốt các vấn đề: 

 - Phát triển ngành nghề đào tạo: Định hướng đến năm 2016 làm thủ tục xin cấp phép đào 

tạo ngành KT ĐK và TĐH ở trình độ thạc sĩ. Mở các ngành thuộc lĩnh vực Điều khiển và Tự 

động hóa ở trình độ cao đẳng nghề. 

- Nghiên cứu đề xuất xây dựng chương trình học ngành công nghệ KT ĐK và TĐH ở trình độ 

Đại học cho người đi làm, đây là chương trình được xây dựng dựa trên điều kiện người đi làm 

nhưng muốn học để lấy bằng Đại học. Chương trình sẽ biên soạn phù hợp với hình thức đào tạo 

vừa tập trung vừa gắn với thực tiễn, cơ sở đào tạo chính đó là trường đại học và các doanh 

nghiệp. (Đây không phải là chương trình cho hình thức đào tạo tại chức như hiện nay). Thời 

gian sinh viên tốt nghiệp phụ thuộc vào khả năng tích lủy đủ số tín chỉ trong chương trình học 

của sinh viên.  

 Phát triển hình thức đào tạo liên kết: Khi các học phần tín chỉ dần được chuẩn hóa trong các 

ngành giữa các trường đại học thì việc xây dựng chương trình liên kết đào tạo giữa các trường 

được thực hiện.  

 Ví dụ: Một chương trình được biên soạn cho trình độ Đại học, trong đó một số học phần 

tham gia học ở trường nay, còn một số học phần khác được tham gia học ở một số trường đại 

học khác với các giảng viên có bài giảng tốt nhất. Nếu các hình thức và chương trình đào tạo 

này được phát triển thì người học sẽ có cơ hội học tập, trải nghiệm ở nhiều cơ sở đào tạo khác 

Thông tin người 

học cần biết về 

ngành KT ĐK và 

TĐH 

Ví trí, cơ hội việc làm 

của người học ngành 

KT ĐK và TĐH 

Vai trò, đặc điểm 

của ngành học 

Điều kiện học tập, cơ 

hội trải nghiệm, cơ hội 

học tập nâng cao, chính 

sách ưu đải 
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nhau, được học tập do những giảng viên uy tín giảng dạy và khi đó sinh viên không quan tâm 

nhiều đến việc học ở trường nào như hiện nay, mà điều quan tâm là học ở ngành nào, chương 

trình nào và ở trường nào có chương trình tốt. Vấn đề thực hiện được hay không phụ thuộc khá 

nhiều vào cơ chế tự chủ của nhà nước đối với các trường Đại học và khả năng liên kết của các 

trường Đại học. 

3.2 Nâng cao chất lượng đào tạo. 

 Chất lượng đào tạo là một phạm trù rộng và khó định lượng. Tuy nhiên trong đào tạo các 

ngành học nói chung và ngành công nghệ KT ĐK và TĐH nói riêng đã có các chuẩn đầu ra và 

có các mục tiêu đạt được của chương trình và các học phần đối với người học. Có nhiều yếu tố 

liên qua đến chất lượng đào tạo của ngành công nghệ KT ĐK và TĐH, trong đó các yếu tố sau 

đây có tác động lớn cần thường xuyên củng cố thúc đẩy để phát triển: 

Con người: Cần chăm lo phát triển đội ngũ giảng viên và quản lý đào tạo. Đó chính là đội 

ngũ Thầy Cô giáo, yêu cầu có đủ trình độ và tâm huyết với nghề nghiệp. Đội ngũ quản lý đào 

tạo làm việc có khoa học và đúng trách nhiệm. (Trích lời: Nếu không có cơ sở vật chất, khi có 

tiền có thể mua được ngay, nhưng để có một đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ vừa hồng 

vừa chuyên thì không phải một sớm một chiều có ngay được, nó là cả một quá trình chăm lo 

xây dựng của nhà trường). 

 Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo phải được soạn thảo đáp ứng được các chuẩn 

đầu ra của ngành KT ĐK và TĐH của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. 

Cơ sở vật chất cho đào tạo ngành KT ĐK và TĐH:  Cơ sở vật chất cần thiết phải đáp ứng 

đủ, không quá cũ kỹ và lạc hậu. Cần có các phòng thực hành, thí nghiệm trọng điểm của ngành 

đào tạo, có đủ vật tư thiết bị để thực tập. Điều kiện học tập như phòng học, thiết bị giảng dạy đủ 

để giáo viên triển khai các phương pháp dạy học, học sinh trao đổi thảo luận nhóm...  

Cơ hội tiếp cận và vận dụng kiến thức vào thực tế của sinh viên:  Để có được vấn đề này 

cần đẩy mạnh đào tạo gắn liền với thực tế, nhà trường cần liên kết với các doanh nghiệp để xây 

dựng và thực hiện chương trình theo xu hướng chuyển từ cung cấp kiến thức sang hình thành kỹ 

năng, năng lực cho người học. Sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm hơn với nhà máy, xí nghiệp, có 

điều kiện tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật công nghệ trong sản xuất thực tế. Đây là vấn 

đề khó khăn trong đào tạo ở các trường Đại học ở Việt Nam dẫn đến sinh viên ra trường không 

đáp ứng yêu cấu thực tế, dẫn đến thất nghiệp hoặc doanh nghiệp muốn sữ dụng lao động phải 

đào tạo lại.  

 Gắn liền nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo: Để có được sự gắn kết này việc cần 

làm ngay là xây dựng cơ chế định hướng đào tạo ngành học gắn với nghiên cứu khoa học và áp 

dụng thực tiển. Tạo ra cơ chế chung cho người nghiên cứu khoa học (giảng viên, sinh viên) và 

các doanh nghiệp. Cơ chế này phải đảm bảo đầu tiên là phục vụ tốt cho giảng dạy và nâng cao 

chất lượng đào tạo. 
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 Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá và hình thức đánh giá phù hợp với chuẩn đầu ra: 

Chất lượng đào tạo có thể định lượng được khi các vấn đề trong đào tạo được tiêu chuẩn hóa 

đến chi tiết, đến từng kiến thức và kỹ năng của người học, trên cơ sở các tiêu chuẩn để đánh giá 

người dạy, người quản lý đào tạo, người học và cả điều kiện cơ sở vật chất đào tạo. Hình thức 

đánh giá sẽ có tác động trực tiếp trở lại đối với quá trình dạy và học, vì vậy hình thức đánh giá 

cần xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn đầu ra của ngành học đối với người học. 

 

  

 Thu nhập của cán bộ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo phải được nâng cao: Thu nhập 

phải tương xứng với sức lao động và hiệu quả công việc mới có thể kích thích được cán bộ 

giảng viên cán bộ quản lý. Muốn đánh giá được sức lao động và hiệu quả lao động phải có các 

tiêu chí, tiêu chuẩn đối với những công việc khác nhau, qua đó mới có cơ sở phân loại lao động 

và phân bổ thu nhập tương xứng. Nếu điều này không được làm tốt thì động lực phát triển cũng 

bị mất đi.   

3.3 Cơ hội việc làm 

 Chất lượng đào tạo của nhà trường dẫn đến năng lực của sinh viên đối với việc đáp ứng yêu 

cầu thị trường lao động có tác động rất lớn đến cơ hội làm việc của học sinh sinh viên. Làm tốt 

vấn đề này thì cơ hội việc làm càng rộng mở, “thương hiệu” nhà trường cũng từ đó được khẳng 

định. 

CHẤT LƯỢNG 

ĐÀO TẠO ngành 

KT ĐK và TĐH 

Hình 3. Những vấn đề 

liên quan đến chất lượng 

đào tạo 

NCKH gắn liền với 

ĐT 

Cơ sở vật chất đào tạo Chương trình ĐT 

ĐK tiếp cận thực tế Tiêu chí và hình thức đánh giá Nâng cáo thu nhập 

Con người 
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- Sinh viên sớm chủ động tìm hiểu thông tin tìm kiếm việc làm:  Để có cơ hội việc làm sinh 

viên không phải chờ khi bước chân ra khỏi trường đại học mới nghĩ đến vấn đề này, mà ngay từ 

đầu khóa học, sinh viên đã hình dung ra được vị trí việc làm và cơ hội việc làm của ngành mà 

mình theo học. Trong quá trình học tập sinh viên tiếp cận với các cơ sở thực tế như đi thực tập, 

đến các nhà máy , xí nghiệp, đi tham quan tìm hiểu...đó cũng là những cơ hội để sinh viên tìm 

hiểu thị trường lao động và tìm kiếm cơ hội làm việc tốt cho mình trong tương lại.  

 

Hình 4. Hình ảnh minh họa cơ hội việc làm đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp 

  - Nâng cao vai trò của trung tâm tư vấn việc làm trong nhà trường đối với việc hỗ trợ sinh 

viên trong tìm kiếm cơ hội việc làm. Trung tâm là cầu nối thông tin về nhu cầu lao động của xã 

hội đến học sinh sinh viên sắp ra trường, không những tư vấn và tìm kiến việc làm mà định 

hướng và cung cấp thông tin cơ hội việc làm tốt nhất cho sinh viên của trường đến với các cơ sở 

sữ dụng lao động tốt trong nước và quốc tế. Nếu nhà trường làm tốt được vấn đề đầu ra cho sinh 

viên thì tuyển sinh đầu vào sẽ chủ động và ổn định hơn. 

4. KẾT LUẬN 

 Để phát triển một ngành học trong xu thế phát triển đào tạo đa ngành của nhiều trường đại 

học trong nước và quốc tế như hiện nay là cả một vấn đề thách thức không chỉ đối với bộ môn, 

khoa phụ trách ngành học mà đối với cả nhà trường. Những định hướng được nêu ra không có 

gì mới, nhưng một lần nữa khẳng định nó là những vấn đề quan trọng và phải tiếp tục làm tốt 

trong thời gian tới, nhất là định hướng cho việc xây dựng chiến lược của khoa Điện và Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh trong giai đoạn 2015 đến 2020 và tầm nhìn đến 2030. 

Tài liệu tham khảo: 

[1] Bộ giáo dục và đào tạo: Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020. Viện 

nghiên cứu giáo dục-2008 

[2] PGS.TS Đặng Quốc Bảo: Giáo dục và phát triển vấn đề nhìn từ bối cảnh thời đại 

và thực tiễn Việt Nam; Hướng dẫn thông tin Giáo dục và Đào tạo. NXBVHTT-1999. 

[3] TS Lương Thanh Bình: Định hướng phát triển khoa Điện giai đoạn 2007-2015; 

Kỷ yếu hội thảo khoa học định hướng phát triển trường ĐHSPKT Vinh giai đoạn 2007-2015. 

Năm2007. 
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ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI KHOA ĐIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ 

THUẬT VINH, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

ThS. NGUYỄN THANH LONG 

Giảng viên Xưởng Điện, khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh 

Email: thanhlongskv@gmail.com 

TÓM TẮT: Bài viết phân tích  bốn vần đề quan trọng (đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo, giáo trình và  

trang thiết bị) của đào tạo nghề hiện nay và đề xuất định hướng phát triển đào tạo nguồn nhân lực tại khoa Điện 

giai đoạn 2015 đến 2020 theo hướng phù hợp với yêu cầu về đổi mới căn bản toàn diện của Bộ giáo dục và đào 

tạo. Trên cơ sở phân tích một số đặc điểm thực tại khách quan điển hình và có xét đến các yêu cầu sử dụng lao 

động thực tế để từ đó đề xuất các giải pháp cần thiết trong công tác đào tạo nghề tại khoa Điện theo xu hướng 

tiếp cận thị trường lao động, từng bước cải tiến chương giáo trình đào tạo hiện nay của trường ĐH SPKT Vinh 

nói chung và của khoa Điện nói riêng phù hợp với yêu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập hiện nay.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, đất 

nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Đóng góp 

vào những thành công đó có vai trò không nhỏ của các trường dạy nghề. Với xu thế mở cửa, hội 

nhập hiện nay để tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường thì một yêu cầu tất yếu đối với các 

doanh nghiệp là phải đầu tư công nghệ, trang thiết bị hiện đại và điều đặc biệt quan trọng là phải 

nâng cao chất lượng của lực lượng lao động, phải có đội ngũ công nhân kỹ thuật, công nhân 

lành nghề, cán bộ kỹ thuật đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. Xuất phát từ 

những yêu cầu đó, công tác đào tạo nghề giữ vị trí quyết định nhất, không chỉ đáp ứng nhu cầu 

của các doanh nghiệp mà còn phục vụ việc xuất khẩu lao động, nâng cao hiệu quả của công tác 

xuất khẩu lao động ở nước ta. Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của 

công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà các cơ sở sản xuất cần, Khoa Điện phải chuyển 

mình, đổi mới toàn diện, phát triển lên một tầm cao mới. Thực tế thời gian qua cùng với sự lớn 

mạnh của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Khoa Điện cũng không ngừng vươn lên đáp 

ứng phần nào nhu cầu đòi hỏi của các doanh nghiệp. 

2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TẠI KHOA ĐIỆN 

 Khoa Điện vào những năm 2000 về trước đội ngũ giáo viên phần lớn chỉ trình độ Đại học, 

thiết bị tự động hóa ở các Xưởng chủ yếu là thế hệ cũ (rơ le công tắc tơ) rất đơn sơ, hệ thống 

nhà Xưởng lèo tèo. Hiện nay đội ngũ giáo viên đã có 04 tiến sĩ, hầu hết có trình độ thạc sĩ, hệ 

thống nhà xưởng khang trang, thiết bị hiện đại, phong phú về loại hình. Sinh viên được thực tập 

trên các thiết bị hiện đại như lập trình PLC, vi điều khiển, biến tần, robot công nghiệp, các dây 

chuyền sản xuất có tính tự động hóa cao…. 

Mặc dù Khoa Điện đã có nhiều cố gắng, song trong quá trình tổ chức đào tạo nghề tại Khoa 

Điện vẫn còn tồn tại một số hạn chế, nên vẫn chưa phát huy tốt tiềm năng, chất lượng đào tạo 

chưa được cao…cụ thể như sau: 
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2.1 Về đội ngũ giáo viên 

Cơ bản đội ngũ giáo viên đủ trình độ, năng lực theo quy định, nhưng bên cạnh đó còn tồn tại 

hạn chế là giáo viên dạy thực hành, giáo viên dạy lý thuyết chuyên môn hóa điều này có mặt ưu 

điểm là thuận lợi cho giáo viên trong công tác chuẩn bị và sinh hoạt, thuận lợi trong công tác tổ 

chức phân giờ cho giáo viên, song có nhược điểm quan trọng đó là giáo viên thực hành sẽ ít đọc 

và nghiên cứu các vấn đề lý thuyết nên kiến thức sẽ không được nâng cao và cập nhật kịp thời. 

Còn giáo viên lý thuyết không tiếp cận thực hành điều này sẽ dẫn đến khoảng cách giữa lý 

thuyết và thực tiễn càng ngày càng xa.  

2.2 Chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo giữ vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, tuy vậy với chương 

trình thực hành hiện nay còn một số vấn đề sau: 

- Vì phụ thuộc vào vấn đề vật tư thiết bị nên khi xây dựng chương trình hầu như đang quan tâm 

nhiều về những gì ta có. 

- Thời lượng dành cho thực hành được co lại khi chuyển sang đào tạo theo tín chỉ, dẫn đến mục 

tiêu rèn luyện kỹ năng cho sinh viên hầu như chưa đạt hiệu quả cao 

- Chương trình modun thì còn nhiều bất cập, hầu hết các chương trình được xây dựng theo kiểu 

ghép nối giữa chương trình lý thuyết với chương trình thực hành. Có những bài chủ yếu là kiến 

thức lý thuyết thuần túy. Chương trình chưa thể hiện được lượng kiến thức lý thuyết chỉ vừa đủ 

cho người học thực hiện công việc đó mà thôi. 

2.3 Giáo trình 

Hệ thống giáo trình tham khảo nội bộ phần thực hành còn rất thiếu, các giáo viên dạy thường 

phải tham khảo nội dung tản mạn từ nhiều tài liệu khác nhau dẫn đến tình trạng lượng kiến thức 

phụ thuộc nhiều vào người thầy. Mặt khác, sinh viên thiếu tài liệu tham khảo nên ảnh hưởng 

không nhỏ đến chất lượng đào tạo. 

2.4 Trang thiết bị 

Với hệ thống 19 phòng thực hành và 02 phòng thí nghiệm, cụ thể như sau:  

 - 04 xưởng Thực hành điện cơ bản, đo lường điện, điện chiếu sáng 

 - 03 xưởng sữa chữa máy điện. 

 - 03 xưởng Thực hành Mạch điện máy công nghiệp 

 - 01 xưởng Thực hành Điện - Lạnh 

 - 01 xưởng Thực hành Điện - Khí nén 

 - 01 xưởng Thực hành Biến tần, PLC S7-300 

 - 01 xưởng Thực hành PLC S7-200 

 - 01 xưởng Thực hành PLC OMRON 

 - 01 xưởng Thực hành Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS 

 - 01 xưởng Thực hành Vi điều khiển 

 - 01 xưởng Thực hành Điện tử công suất 
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 - 01 Phòng Thực hành Cung cấp điện 

 - 01 phòng Thí nghiệm Kỹ thuật điện 

 - 01 phòng Thí nghiệm Đo lường & Điều khiển 

 Cơ bản hệ thống thiết bị nhà xưởng đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu đào tạo cơ bản và 

nâng cao. Tuy vậy, hiện nay có một số môn đặc thù thì hệ thống thiết bị chưa đáp ứng được, cụ 

thể  như sau: 

- Khoa đã đào tạo chuyên ngành Hệ thống điện, nhưng vẫn chưa có phòng Thí nghiệm cao áp, 

chưa có thiết bị trung và cao áp. 

- Khoa đã đào tạo chuyên ngành Lắp đặt & Điều khiển công nghiệp nhưng lại chưa có Hệ thống 

đường dây và trạm, chưa có mô hình thang máy… để cho các em thực hành. 

3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẾN NĂM 2020 

Để góp phần nâng cao chất lượng đầu ra trong đào tạo nghề tầm nhìn 2020, ngoài việc 

người giáo viên không ngừng học tập nâng cao trình độ, nhiệt tình giảng dạy, yêu trường, yêu 

trò, yêu nghề...chúng ta cần xem xét một cách toàn diện các vấn đề sau: 

3.1 Về đội ngũ giáo viên 

 Để phát triển hài hòa trình độ và năng lực của đội ngũ giáo viên thì cần cơ cấu lại các tổ 

môn theo chuyên ngành, không tách rời thực hành độc lập như hiện nay. Trước mắt  khi chưa 

cơ cấu lại được tổ môn thì khi bố trí giờ dạy cần phải bố trí xen kẽ: giáo viên dạy thực hành 

phải đảm nhiệm thêm môn lý thuyết đúng chuyên ngành và giáo viên lý thuyết cần tiếp cận và 

dạy phần thực hành đúng chuyên ngành của họ. Mặt khác, hàng năm cần cho giáo viên tham 

quan các cơ sở sản xuất hiện đại để cập nhật thông tin cần thiết. Đồng thời, cần đẩy mạnh và 

nâng cao chất lượng trong công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng trong đội ngũ giáo viên, tạo 

điều kiện tốt, thuận lợi làm động lực thúc đẩy họ tập trung nghiên cứu.  

Bên cạnh những vấn đề trên, chúng ta cần thấy rằng công tác đào tạo nghề muốn phát triển 

ngang tầm khu vực và thế giới thì một điều kiện quan trọng, cần thiết là người giáo viên phải có 

trình độ tiếng anh tốt để có khả năng cập nhật kịp thời những tiến bộ về khoa học kỹ thuật của 

thế giới. Do vậy việc tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên học tập nâng cao trình độ 

tiếng anh là việc làm thường xuyên. 

3.2 Về chương trình đào tạo 

 Khi xây dựng chương trình cần mời các chuyên gia đầu ngành cùng tham gia. Chương trình 

đào tạo phải đảm bảo, bao trùm những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp các doanh nghiệp cần, 

khắc phục tình trạng cái doanh nghiệp cần thì mình đào tạo sơ sài, cái họ không cần mình vẫn 

đào tạo, điều này dẫn đến vừa lãng phí vừa không nâng cao được tính đáp ứng trong thực tiễn. 

Mặt khác, cần điều chỉnh tăng thời lượng thực hành để có điều kiện cho sinh viên đạt chuẩn đầu 

ra về kỹ năng nghề. Vì để rèn luyện kỹ năng nó liên quan đến vật tư thiết bị, nên sinh viên 

không tự nghiên cứu hay học như các tín chỉ lý thuyết được. 



 
 

29 

 
 

11/2015 

HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ VII 

 Chương trình modun cần phải chỉnh sửa lại theo đúng nghĩa modun, các bài tập phải là các 

công việc, kiến thức lý thuyết sẽ được bổ sung vào vừa đủ cho người học thực hiện bài tập đó 

mà thôi. Mặt khác, cần phân bố lại các nội dung cho hợp lý. Ví dụ chương trình PLC cơ bản, 

trong chương trình có nội dung PLC S7-200 và PLC các hãng khác, nhưng nó lại phân bố đan 

xen. Điều này sẽ rất khó trong việc bố trí xưởng thực tập và sự tiếp thu của người học, vì khi 

chuyển từ PLC này sang PLC khác thì phải tiếp cận từ đầu mới làm được, do vậy trong chương 

trình cần cắt theo nội dung của các xưởng. Bên cạnh những vấn đề trên còn tồn tại những modul 

chưa có khả năng trang bị vật tư thiết bị thực tập thì trong chương trình cần bổ sung nội dung 

hướng dẫn sinh viên đi khảo sát tham quan các công trình thực tiễn. 

3.3 Về giáo trình, tài liệu giảng dạy 

 Sau khi có chương trình chuẩn cần đẩy mạnh công tác viết giáo trình, cần có chế độ đãi ngộ 

hợp lý để động viên các giáo viên cùng tham gia. Cần coi công việc viết giáo trình là nhiệm vụ 

quan trọng và thường xuyên của người giảng viên. 

3.4. Về trang thiết bị, dụng cụ, vật tư 

 Về cơ bản hệ thống nhà xưởng và trang thiết bị đáp ứng nhu cầu đào tạo. Song, chúng ta 

cũng cần biết rằng trang thiết bị đưa vào thực tập sẽ rất nhanh xuống cấp, vì người học là người 

chưa biết, chưa có kỹ năng. Do vậy, khoa cần có kế hoạch duy tu sửa chữa hàng năm.  

Bên cạnh đó các nhà xưởng cần trang bị thêm màn hình hoặc máy chiếu để giáo viên có thể 

trình chiếu những nội dung chưa có khả năng thực hiện tại xưởng và thực hiện trình chiếu nội 

dung các bài giảng. 

Đồng thời với các giải pháp trên, Nhà trường cần đầu tư thêm những phòng thực tập, thí 

nghiệm cần thiết cho các ngành, cụ thể như Phòng thí nghiệm cao áp, xưởng thực tập lắp đặt 

điện, xưởng thực tập lắp đặt thang máy...nhằm tạo điều kiện cho các em được thực tập trên các 

thiết bị thực đúng theo chương trình góp phần nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên.  

4. KẾT LUẬN  

Việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực tầm nhìn đến năm 2020, 

muốn đạt hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp trong nước, trong khu vực và trên 

thế giới,  không dừng lại ở việc nỗ lực của người thầy, mà Nhà trường, khoa Điện cần quan tâm 

triển khai đồng bộ bốn vấn đề trên. Nếu thực hiện tốt bốn vấn đề trên thì chắc chắn chúng ta sẽ 

vững vàng, tự tin trong việc đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao tầm nhìn đến năm 2020, 

đây cũng là điểm cơ bản, có khả năng tạo động lực, thúc đẩy công tác đào tạo, tuyển sinh của 

trường phát triển lên tầm cao mới. 
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TÓM TẮT: Cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng đào tạo các ngành nghề công 

nghệ, kỹ thuật. Việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất là yêu cầu bức thiết để nâng cao chất lượng đào tạo, nâng 

cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm đào tạo trên thị trường lao động trong thời gian tới. Để thực hiện thành 

công mục tiêu chiến lược phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của khoa Điện phải gắn liền với chiến lược 

phát triển đào tạo của khoa trong thời gian tới cụ thể là tầm nhìn đến năm 2020. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Trong xu thế ngày nay, khi tài nguyên thiên nhiên đang ngày một cạn kiệt nền kinh tế tri thức 

đang được hình thành nên lợi thế cạnh tranh giữa các nền kinh tế không thể dựa vào nguồn 

lao động giá rẻ mà phải dựa vào nguồn lao động chất lượng cao.Vì thế, công tác đào tạo cũng 

cần có những thay đổi để đáp ứng đòi hỏi của thị trường lao động. Khoa Điện là khoa chuyên 

ngành đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện cũng phải có chiến lược phát triển 

để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo. Một trong những yếu tố quan 

trọng quyết định đến  chất lượng đào tạo là cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Việc đầu tư phát 

triển cơ sở vật chất là một yêu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện tại và trong những năm tới. 

 Trải qua 26 năm đào tạo, khoa Điện đã có bề dày về lĩnh vực đào tạo ngành nghề điện. 

Với khoảng thời gian trên, được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường và sự nỗ lực của lãnh 

đạo ban, khoa qua các thời kỳ khoa Điện đã có một hệ thống cơ sở vật chất đào tạo tương đối 

mạnh để phục vụ công tác đào tạo. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu ngày càng cao của chất 

lượng nguồn nhân lực đòi hỏi nhà trường nói chung và khoa Điện nói riêng phải nỗ lực phát 

triển để tránh tụt hậu và mất khả năng cạnh tranh. Định hướng phát triển của khoa Điện phải 

mang tính đồng bộ từ việc nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, đổi  mới phương pháp quản 

lý và đầu tư phát triển cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của các phương thức đào tạo trong thời 

gian tới. Với khuôn khổ bài viết, tôi muốn nhấn mạnh về công tác đầu tư phát triển cơ sở vật 

chất phục vụ đào tạo kỹ năng nghề như thế nào trong thời gian tới để đáp ứng được yêu cầu 

phát triển của khoa. 

2. ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA KHOA VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP 

ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO 

 Trước hết, để xây dựng được chiến lược phát triển cho thời gian tới chúng ta cần phải 

đánh giá lại thực trạng về cơ sở vật chất của khoa Điện hiện nay đang như thế nào, có đáp ứng 

được yêu cầu của các phương thức đào tạo mới hay không? Xét về quy mô, khoa Điện hiện có 

18 xưởng thực hành sử dụng cho thực tập hình thành các kỹ năng về các nội dung Đo lường 

điện, Chiếu sáng, Điện - khí nén, Điện – Lạnh, Mạch điện máy công nghiệp, PLC, Biến tần, 

Cảm biến, Tự động hoá, Vi điều khiển, Điện tử công suất và 03 phòng thí nghiệm về Đo 
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lường và điều khiển, Bảo vệ rơ le, Máy điện và điện tử công suất. Với số lượng phòng thí 

nghiệm, thực hành đó phục vụ cho công tác đào tạo của hai ngành Công nghệ kỹ thuật điện – 

điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá và hai nghề Điện công nghiệp, Kỹ 

thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, về cơ bản trong thời gian qua đã đáp ứng 

được yêu cầu đào tạo. Xét về chất lượng thiết bị trong các xưởng thực hành, thiết bị hầu hết 

đã cũ thời gian sử dụng đã hàng chục năm, tần suất khai thác quá lớn và công tác bảo dưỡng 

sửa chữa chưa kịp thời nên hầu hết đã xuống cấp. Đối với các xưởng mới được đầu tư trong 4 

năm trở lại đây do các thiết bị chất lượng thấp nên hoạt động không hiệu quả. 

 Từ thực trạng trên chúng ta thấy rằng, với yêu cầu của phương thức đào tạo mới theo 

học chế tín chỉ và chương trình mô đun như hiện nay cơ sở vật chất hiện tại của khoa gặp rất 

nhiều khó khăn trong công tác đào tạo. Bởi vì, với chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, 

các học phần thực hành được rút ngắn rất nhiều so với đào tạo theo niên chế và hầu hết các 

bài tập thực hiện trong một ca thực tập. Như thế, các sinh viên phải được thực hiện đồng thời 

bài tập trong ca đó để đạt được mục tiêu bài học. Điều này đòi hỏi mỗi sinh viên phải có một 

vị trí luyện tập với đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của bài tập. Cùng với số lượng sinh viên 

trong các nhóm thực hành đông thường 18 đến 20 sinh viên, đặc biệt có nhóm lên đến 25 sinh 

viên nên điều kiện vật chất không thể đáp ứng. Với chương trình đào tạo mô đun, việc thực 

hiện các bài dạy theo tích hợp cũng đòi điều kiện vật chất phải đầy đủ để đáp ứng tiến trình 

của bài học, bảo đảm tính logic và tính hệ thống của bài học, của mô đun. Điều này cũng đặt 

ra là mỗi sinh viên phải có một vị trí luyện tập với các điều kiện vật chất đáp ứng yêu cầu của 

bài học. Ngoài ra, đào tạo nghề hiện nay đang có sự thay đổi lớn do tính chất chuyên môn hoá 

cao các công đoạn trong dây chuyền sản xuất nên thay vì đào tạo cho người học hệ thống các 

kỹ năng riêng lẻ bằng cách đào tạo các công việc cụ thể. Điều này đặt ra cho việc đầu tư thiết 

bị dạy học khác hơn so với trước. Các thiết bị dạy học phải tiệm cận với các thiết bị sản xuất 

ngoài doanh nghiệp, để công việc được đào tạo trong trường là công việc sinh viên sẽ phải 

làm sau khi ra trường. 

3. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHÂT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 

 Theo định hướng chiến lược phát triển quy mô của khoa Điện dự kiến đến năm 2020 có 

lưu lượng 2000 sinh viên hàng năm với hai ngành cho Cao học, hai ngành cho Đại học, Cao 

đẳng công nghệ và bốn nghề cho Cao đẳng nghề cùng với sự thay đổi về yêu cầu chất lượng 

nguồn nhân lực đòi hỏi khoa phải có sự đầu tư phát triển đồng bộ từ đội ngũ giảng viên, cơ cấu tổ 

chức quản lý và điều kiện cơ sở vật chất. Trong đó, cơ sở vật chất phải được đầu tư một cách hiệu 

quả đảm bảo nâng cao được cả về số lượng cũng như chất lượng để đáp ứng yêu cầu đào tạo. Để 

thực hiện được mục tiêu đó chúng ta cần phải có lộ trình cụ thể cho việc thực hiện đó là: 

 - Đầu tiên nhà trường và khoa đánh giá lại điều kiện cơ sở vật chất hiện có so với 

chương trình đào tạo để từ đó bổ sung, nâng cấp các xưởng thực hành đã có để đáp ứng được 

yêu cầu đào tạo. 
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 - Tiếp theo nhà trường đầu tư thêm những xưởng đang rất cần để phục vụ đào tạo như 

hệ thống đường dây và trạm biến áp, hệ thống thang máy. Đây là những xưởng sẽ lấp đầy 

nhiều lỗ hổng về điều kiện thực hành cho các ngành nghề. 

 - Kế tiếp có kế hoạch xây dựng thêm các xưởng mới, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất 

cho việc mở thêm nghề mới như xưởng Sửa chữa thiết bị tự động hoá… 

 Để thực hiện được lộ trình trên phải có các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả 

các chiến lược đưa ra. Tuy nhiên, với chức năng nhiệm vụ hiện nay của khoa Điện không thể 

đưa ra được các giải pháp mà phụ thuộc vào sự điều tiết quản lý của nhà trường. Vì thế, cần 

có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo nhà trường trong việc tìm kiếm các giải pháp cụ 

thể và tạo điều kiện để thực thi các giải pháp đó. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

 Để đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển đặt ra của khoa Điện đến năm 2020, ngoài 

việc khoa cần phải quan tâm đầu tư phát triển năng lực đội ngũ giảng viên và cơ cấu tổ chức quản lý 

thì việc quan tâm đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo là rất quan trọng, vì đây là điều 

kiện cần để thực hiện được mục tiêu. Trong đó, cơ sở vật chất phải được đầu tư phát triển cả về số 

lượng và chất lượng dựa trên quy mô đào tạo và yêu cầu của chương trình đào tạo để tạo nên các 

sản phẩm đào tạo đáp ứng được yêu cầu chất lượng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường lao động. 

 Để thực hiện được mục tiêu chiến lược phát triển cơ sở vật chất chúng tôi có một số kiến nghị 

sau: 

 - Nhà trường phải có kế hoạch tài chính rõ ràng hàng năm cho việc mua sắm vật tư, thiết bị 

của khoa để khoa chủ động xây dựng các kế hoạch trên cơ sở lưu lượng sinh viên hiện có và hệ số 

phát triển hàng năm. 

 - Việc sửa chữa bảo dưỡng thiết bị hàng năm còn rất yếu kém nên lãnh đạo nhà trường cần 

chỉ đạo các phòng chức năng tìm kiếm giải pháp tháo gỡ để kéo dài tuổi thọ và nâng cao hiệu quả sử 

dụng cho các thiết bị. Làm tốt được vấn đề này sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí lớn cho việc 

đầu tư mua sắm cơ sở vật chất. 

 - Việc thực hiện mua sắm và cấp phát vật tư tiêu hao quá chậm ảnh hưởng đến chất 

lượng dạy học. Nhà trường cần phải chấn chỉnh bằng cách quy định rõ trách nhiệm của mỗi 

khâu trong quá trình thực hiện để xử lý đúng các khâu yếu kém khắc phục tình trạng hiện nay. 

Tiến tới giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các khoa về xây dựng kế hoạch và mua 

sắm vật tư tiêu hao hàng kỳ để chuẩn bị cơ chế cho các khoa khi nhà nước giao quyền tự chủ 

về tài chính cho trường. 
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ĐÀO TẠO KỸ SƯ THỰC HÀNH – MỘT SỐ GÓP Ý VỀ CHIẾN LƯỢC 

PHÁT TRIỂN KHOA ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2015 – 2020 

ThS. NGÔ ĐỨC KIÊN 

P. Trưởng bộ môn Kỹ thuật điện, khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh 

E-mail: kiennd.spktvinh@gmail.com 

TÓM TẮT: Bài viết phân tích về sự dịch chuyển nhu cầu của xã hội, nhu cầu của người học cũng như đặc điểm 

đào tạo thực hành nghề tại khoa Điện. Bài viết cũng giới thiệu mô hình đạo tạo Kỹ sư thực hành, phân tích sự 

phù hợp của mô hình này với năng lực và đặc điểm đào tạo của khoa Điện – Trường Đại học SPKT Vinh, từ đó 

đưa ra một số góp ý và đề xuất định hướng chiến lược phát triển đào tạo nguồn nhân lực tại khoa Điện giai 

đoạn 2015 đến 2020.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khoa Điện là một trong những khoa lớn của trường Đại học SPKT Vinh, với số lượng 

cán bộ giảng viên và sinh viên theo học thuộc loại lớn nhất trong nhà trường. Cũng vì thế mà 

lãnh đạo nhà trường rất quan tâm, tạo điều kiện để phát triển khoa và các ngành học, bậc học 

liên quan đến khoa. Trong báo cáo của khoa gửi nhà trường vào tháng 10/2015 cũng đã đề cập 

đến mục tiêu phát triển của khoa về số lượng sinh viên, các ngành học, các bậc học. Tác giả 

tán thành với những mục tiêu đã được đặt ra này nhưng trong phạm vi bài viết chỉ muốn đề 

cập đến một nội dung cụ thể đó là mô hình đào tạo kỹ sư thực hành, những mong đóng góp 

một số ý kiến trong chiến lược phát triển khoa Điện giai đoạn 2015 – 2020. 

2. SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA NHU CÂU XÃ HỘI, NHU CẦU NGƯỜI HỌC 

Trong bản tin cập nhật thị trường lao động của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

vào tháng 3/2014 thông tin về việc hơn 72000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp, nhưng tại sao theo 

Bộ giáo dục và Đào tạo thì nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực “trình độ cao” này là rất 

lớn, điều này có nghĩa “không phải do số lượng quá nhiều mà do chất lượng của nguồn nhân 

lực này hay một lý do nào khác nữa?”. Câu trả lời rõ ràng đó là sự thiếu năng lực hay năng 

lực không phù hợp với nhu cầu của xã hội, xét riêng mảng kỹ thuật những nhân lực này có 

“trình độ cao” nhưng “không biết làm việc”, không có kỹ năng thực hành nghề nghiệp mà chỉ 

có lý thuyết suông, cái anh có thì xã hội không cần còn cái xã hội cần thì anh không có, đây 

chính là sự dịch chuyển của nhu cầu xã hội. 

Không tìm được việc làm đúng với chuyên ngành, bằng cấp được đào tạo, cho nên gần 

đây nhiều cử nhân, thạc sĩ đã chọn quay lại học trung cấp nghề, cao đẳng nghề, nghe có vẻ rất 

khó tin nhưng thực tế đang diễn ra mà về góc độ đào tạo là sự đào tạo ngược, về góc độ kinh 

tế là một sự tốn kém, lãng phí khủng khiếp của gia đình, xã hội. Nhưng cũng có điểm tích cực 

đó là đối với người học việc "quay đầu" này không phải bước lùi mà là con đường để họ định 

vị lại bản thân, một điều mà trước đây ở môi trường đại học hay trên nữa là cao học đã không 

giúp họ nhận ra. Sự dịch chuyển này đồng nghĩa với sự dịch chuyển của nhu cầu người học, 

người học muốn học “cái xã hội cần”. 

Như vậy, sự vận động của xã hội, của nhu cầu nhân lực quyết định số lượng và chất 
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lượng người lao động mà không một ai có thể đi ngược, hay áp đặt ý chí chủ quan của mình 

mà ở đây chính là người hoạch định chính sách giáo dục và người học. 

3. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH NGHỀ Ở KHOA ĐIỆN TRƯỜNG 

ĐHSPKT VINH 

Trường Đại học SPKT Vinh tiền thân là một trường công nhân kỹ thuật, Khoa Điện 

trước đây là ban Điện từ lúc hình thành tới nay có nhiều thế mạnh trong đào tạo thực hành 

nghề, cụ thể: 

Một là đội ngũ giáo viên có năng lực, trình độ tay nghề, có kinh nghiệm giảng dạy, đã 

đào tạo được nhiều thế hệ công nhân, kỹ thuật viên được các công ty tuyển dụng đánh giá cao 

về tay nghề cũng như tác phong làm việc. 

Hai là cơ sở vật chất với số lượng phòng ốc, thiết bị vật tư cũng được trang bị với số 

lượng tương đối nhưng dường như đang tập trung vào những nội dung thực hành nghề cơ bản, 

những nội dung thực hành khác không nhiều hoặc không đồng bộ. 

Ba là trường Đại học SPKT Vinh, trong đó có khoa Điện là một trong số ít các cơ sở 

được phép giảng dạy, bồi dưỡng, sát hạch giáo viên, sinh viên học nghề. Hiện nay, các sinh 

viên có cơ hội học tập, thi chứng chỉ nghề quốc gia, khu vực, đây là một trong những tiêu chí 

về năng lực chuyên môn quan trọng trong hồ sơ tuyển dụng các công ty trong và ngoài nước. 

Với những thế mạnh trên, cùng với sự dịch chuyển của nhu cầu xã hội, nhu cầu người 

học như đã trình bày có thể thấy trường Đại học SPKT Vinh, trong đó có khoa Điện có cơ hội 

lớn so với các cơ sở đào tạo khác, vấn đề là cần xác định mô hình đào tạo và chiến lược phát 

triển hợp lý. 

4. MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG, THỰC HÀNH VÀ ĐÀO TẠO KỸ SƯ THỰC 

HÀNH 

4.1.Mô hình trường đại học ứng dụng, thực hành 

Các lãnh đạo nhà nước, chính phủ đã đề nhiều lần đề cập đến mô hình trường Đại học 

nghề nghiệp, ứng dụng, thực hành. Tại một số hội nghị của ngành giáo dục, trong năm 2014, 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhiều lần nhấn mạnh đến việc phải phân tầng Đại học theo 

Luật Giáo dục Đại học thành Đại học nghiên cứu, Đại học ứng dụng, thực hành; đồng thời tạo 

sự liên thông thông suốt trong đào tạo nghề từ bậc sơ cấp, trung cấp đến Cao đẳng, Đại học. 

Trong cuộc họp ngày 26/8/2014, của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban cũng đã nhấn mạnh yêu cầu hệ thống giáo dục nghề nghiệp 

phải được chuẩn hóa lại từ sơ cấp nghề đến trung cấp nghề, cao đẳng nghề theo hướng liên 

thông mở, có sự quản lý thống nhất giữa Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH; hệ thống đại học 

phân loại thành đại học nghiên cứu và đại học nghề nghiệp, ứng dụng, thực hành. 

Gần nhất, trong năm 2015, Thủ tướng chính phủ cho phép thí điểm đào tạo cấp bằng 

cao đẳng, công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành, theo đó trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 sẽ 

tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng theo chương trình đào tạo căn cứ tiêu chuẩn Level 

6 (665) Khung 8 bậc của UNESCO-ISCED 2011. Việc cấp bằng tốt nghiệp và công nhận 

danh hiệu kỹ sư thực hành đối với sinh viên tốt nghiệp theo chương trình đào tạo này sẽ được 
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thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Đây là mô hình đáng được trường 

Đại học SPKT Vinh cũng như khoa Điện quan tâm, tìm hiểu. 

4.2. Đào tạo kỹ sư thực hành  

Khoa Điện là một đơn vị đào tạo trong trường Đại học SPKT Vinh, chiến lược phát 

triển khoa phải nằm trong tổng thể chiến lược phát triển nhà trường. Hiện nay, khoa Điện 

đang đào tạo bốn bậc học là Cao đẳng nghề, Cao đẳng, Đại học và Cao học, mục tiêu đến năm 

2020 đào tạo Tiến sỹ, nhưng có thể thấy tại thời điểm này cũng như tương lai gần bậc học 

Cao đẳng, Đại học vẫn là thế mạnh cả về số lượng người học cũng như năng lực đào tạo. 

Cùng với chiến lược phát triển, với mong muốn đóng góp một số ý kiến, tạo sự chuyển biến 

và phát triển của khoa Điện, tác giả trình bày mô hình đạo tạo Kỹ sư thực hành đang được thí 

điểm, cụ thể như sau: 

- Hệ đào tạo: Kỹ sư thực hành chính qui tập trung; 

- Thời gian đào tạo: 4 năm; 

- Bằng cấp: 

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành của Việt Nam. 

+ Bằng tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn Level 6 (665) theo khung 8 bậc của UNESCO – 

ISCED 2011 của Hội đồng nghề Vương Quốc Anh (City&Guilds). 

Có thể nhận thấy rằng tuy đang ở giai đoạn thử nghiệm nhưng mô hình này sẽ là mô 

hình đạo tạo của tương lai, đặc biệt có nhiều điểm phù hợp với năng lực, cơ sở vật chất của 

khoa Điện, đó là: 

Thứ nhất là với mô hình này tuy sinh viên học cao đẳng nhưng thời gian là 4 năm so với 

khoảng 3 năm như hiện nay, đặc biệt chương trình đào tạo này theo tiêu chuẩn của UNESCO 

và Hội đồng nghề Vương quốc Anh do đó thời gian học kỹ năng tăng lên, các kỹ năng được 

tập trung đào tạo bài bản, đầy đủ, sinh viên ra trường có tay nghề tốt hơn. 

Thứ hai là với bằng tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn Level 6 (655) theo khung 8 bậc của 

UNESCO – ISCED 2011 của Hội đồng nghề Vương Quốc Anh (City&Guilds) được công 

nhận trên toàn thế giới, sinh viên sẽ thuận lợi hơn khi tìm việc làm cũng như xuất khẩu lao 

động. 

Thứ ba là với điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực hiện tại của khoa Điện sẽ rất thuận lợi 

để chuyển hướng đào tạo theo mô hình này. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay khoa Điện 

đang được nhà trường chú trọng phát triển nên nếu mô hình này được áp dụng tại trường Đại 

học SPKT Vinh thì khoa Điện có nhiều cơ hội được thí điểm, thu hút đầu tư cho khoa và nhà 

trường. 

Thứ tư là số lượng sinh viên theo học Cao đẳng đang giảm sút như trong năm học 2015 

– 2016 chỉ có hơn 50 sinh viên đăng ký học hệ Cao đằng của khoa nên nếu được đào tạo mô 

hình này thì chắc chắn hệ Cao đẳng sẽ khởi sắc, thay đổi được thực trạng giảm sút người học 

như hiện nay. 

Với những ưu điểm, thuận lợi trên, thiết nghĩ mô hình đào tạo kỹ sư thực hành nên được 
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nghiên cứu một cách nghiêm túc, cụ thể trong các mô hình đào tạo cũng như chiến lược phát triển 

của khoa Điện. 

5. KẾT LUẬN 

Khoa Điện là một khoa lớn của trường Đại học SPKT Vinh cả về số lượng sinh viên, 

chất lượng giảng viên cũng như cơ sở vật chất. Việc đề ra và thực hiện chiến lược phát triển 

khoa Điện là việc làm đúng đắn, cần thiết, trong đó xác định các mô hình, các hệ đào tạo là 

cực kỳ quan trọng và phải chú trọng vào nhu cầu xã hội trong đó mô hình đào tạo kỹ sư thực 

hành là một ví dụ. Để xây dựng chiến lược phát triển cần sự đóng góp trí tuệ của tất cả cán bộ, 

giảng viên và sau đó cần phát huy trách nhiệm, tinh thần đoàn kết để thực hiện cho được 

chiến lược đó. 
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"Phương pháp tiếp cận CDIO trong đào tạo đại học" 

Ths. NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN 

Giảng viên bộ môn ĐK & TĐH, khoa Điện, trường ĐHSPKT vinh 

Email: xuannt_bk@yahoo.com 

TÓM TẮT: Trong bài viết này không nhằm đi sâu vào nội dung và phương pháp luận của cách tiếp cận CDIO, 

mà chỉ tìm hiểu khái quát phương pháp tiếp cận CDIO là gì? Những lợi ích khi đào tạo đại học theo  phương 

pháp này và lịch sử hình thành cũng như mức độ bao phủ của phương pháp ở trên thế giới  và ở Việt Nam . Qua 

đó có thể thấy được những ưu điểm cũng như hiệu quả của phương pháp trong việc đào tạo đại học, và sự cần 

thiết phải ứng dụng phương pháp vào công tác  đào tạo nguồn nhân lực tại khoa Điện. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

     Từ những năm 1980 – 1990, trên thế giới đã bắt đầu xem xét lại hiện trạng giáo dục kỹ 

thuật đương thời: Coi trọng giảng dạy lý thuyết mà chưa đề cao nền tảng thực hành như kỹ 

năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm và kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình 

và hệ thống. Đến năm 2000 các khối ngành kỹ thuật thuộc ĐH Kỹ thuật Massachusetts, Mỹ, 

phối hợp với các trường đại học Thụy Điển đã khởi xướng một giải pháp mới nhằm khắc 

phục hiện trạng trên đó chính là đào tạo đại học theo phương pháp tiếp cận CDIO. Đây là một 

giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu 

ra để thiết kế chương trình và phương pháp đào tạo theo một quy trình khoa học. CDIO được 

xây dựng một cách hợp lý, logic và về phương pháp tổng thể mang tính chung hóa có thể áp 

dụng để xây dựng quy trình chuẩn cho nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau ngoài ngành kỹ sư 

(với những sự điều chỉnh, bổ sung cần thiết), trong đó có khối ngành kinh tế và quản trị kinh 

doanh. 

2. ĐỊNH NGHĨA 

     CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Conceive – Design – Implement – Operate, nghĩa 

là: Hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành.  

     Theo website chính thức của tổ chức CDIO, tầm nhìn của CDIO hướng tới việc: Tích hợp 

các kỹ năng nghề nghiệp như làm việc nhóm và giao tiếp; Đề cao việc học tập tích cực và qua 

trải nghiệm; Liên tục cải tiến thông qua quy trình đảm bảo chất lượng với mục tiêu cao; Làm 

phong phú khóa học với các dự án do sinh viên tự thiết kế – xây dựng và kiểm thử. Có thể 

hiểu, cách tiếp cận CDIO hướng tới đào tạo sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ 

năng, thái độ, năng lực thực tiễn (năng lực C-D-I-O) và có ý thức trách nhiệm với xã hội. 

    Dạy học theo tiếp cận “CDIO” là một mô hình dạy học dựa vào năng lực, theo hướng mở, 

có tính tích hợp, hướng vào người học, hướng vào thị trường, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị 

trường lao động trong thời đại mới.      
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     Mô hình dạy học theo tiếp cận “CDIO” sẽ có tác dụng định hướng vận dụng, triển khai 

trong thực tiễn theo các cấp độ vận dụng cả vĩ mô và vi mô, đảm bảo được tính thống nhất 

giữa lí luận và thực tiễn, đảm bảo được việc dạy học nhất quán với chuẩn đầu ra, tạo thuận lợi 

cho việc cải cách chương trình, thiết kế và tổ chức dạy học hiệu quả trong quá trình nâng cao 

chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội và nghề nghiệp. 

3. LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG CDIO 

     Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO sẽ đem lại các lợi ích sau: 

– Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO gắn với nhu cầu của người tuyển dụng, từ đó giúp 

thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo của nhà trường và yêu cầu của nhà sử dụng nguồn 

nhân lực; 

– Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO giúp người học phát triển toàn diện với các “kỹ năng 

cứng” và “kỹ năng mềm” để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay 

đổi; 

– Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO sẽ giúp các chương trình đào tạo được xây dựng và 

thiết kế theo một quy trình chuẩn. Các công đoạn của quá trình đào tạo sẽ có tính liên 

thông và gắn kết chặt chẽ; 

– Cách tiếp cận CDIO là cách tiếp cận phát triển, gắn phát triển chương trình với chuyển 

tải và đánh giá hiệu quả giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại 

học lên một tầm cao mới. 

     Đây là một phương pháp luận giúp giải quyết được hai vấn đề then chốt là: 

- Dạy sinh viên điều gì (kiến thức, kỹ năng và thái độ), tức là dạy cái gì và 

- Làm thế nào để sinh viên lĩnh hội được tri thức, tức là dạy như thế nào? 

     Mô hình CDIO dựa trên chuẩn đầu ra của mỗi ngành nghề, mỗi trường để thiết kế các 

chương trình đào tạo phù hợp. So với phương pháp giảng dạy hiện nay là đưa ra chương trình 

đào tạo trước rồi mới xác định chuẩn đầu ra khiến cho các doanh nghiệp khó tuyển dụng nhân 

sự, nhất là nguồn nhân lực cấp cao hoặc buộc phải đào tạo bổ sung sau khi tuyển dụng, thì 

phương pháp tiếp cận CDIO giúp cho việc đào tạo và cung cấp nhân lực đạt chất lượng cao 

hơn, vì sâu sát với yêu cầu thực tế mà nhà tuyển dụng đòi hỏi. Ngoài ra, mô hình CDIO còn 

giúp nhìn nhận toàn diện hơn về phương pháp giảng dạy và học tập cũng như đánh giá trình 

độ của SV và năng lực của GV. 

     Sinh viên học tập trong CTĐT theo cách tiếp cận CDIO sẽ được phát triển và cần đạt được 

4 mục tiêu chính sau: 

- Có năng lực chuyên môn vững thông qua việc tiếp thu khối kiến thức cơ bản về ngành 

nghề, tức là khối kiến thức chuyên ngành mà SV tiếp thu được trong quá trình học tập 

tại trường. 

- Có kỹ năng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. 

- Có kỹ năng thực hành và có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. 
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- Có khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn. 

3. ĐỘ BAO PHỦ CỦA CDIO 

     Vào năm 2000, Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cùng với ba trường đại học 

khác ở Thụy Điển đã khởi xướng sáng kiến “CDIO”, là một khuôn khổ hợp tác quốc tế về cải 

cách giáo dục kĩ thuật. Sáng kiến “CDIO” ban đầu là một bản quy ước chung của 4 trường, 

sau đó đã được nhóm tác giả Edward F.Crawley, Johan Malmqvist, Sören östlund & Doris. 

Brodeur phát triển thành một phương pháp tiếp cận trong cải cách giáo dục kĩ thuật thông qua 

cuốn sách “Rethinking Engineering Education The “CDIO” Approach”. Cũng từ đó, “CDIO” 

đã trở thành một hiệp hội danh giá của thế giới với sự mở rộng nhanh chóng, vượt ra khỏi Mỹ 

và châu Âu. Đến nay, số lượng chương trình học, cộng tác tham gia lên tới hơn 116 trường 

đại học trên thế giới. Các trường đại học trên thế giới đã nghiên cứu áp dụng phương pháp 

tiếp cận “CDIO” trong việc cải cách căn bản, toàn diện công tác đào tạo của các ngành nghề 

chủ yếu thuộc lĩnh vực kĩ thuật. 

     Ở châu Á, Singapore là nước đầu tiên triển khai CDIO. Quốc gia này đã áp dụng thành 

công tại 5 trường và 15 chuyên ngành (diplomas) từ năm 2007. Năm 2010, Singapore được tổ 

chức IchemE (S’pore) trao tặng giải thưởng Đào tạo xuất sắc các môn kỹ thuật hóa học 

(Excellence in Education and Training in Chemical Engineering) nhờ thành tích áp dụng quy 

trình CDIO. 

     Tại Việt Nam, chủ chương áp dụng phương pháp tiếp cận “CDIO” đã được bắt đầu từ mùa 

hè năm 2008, với sự khởi xướng của 2 trường đại học lớn: Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, hàng loạt các trường đã triển khai áp dụng 

phương pháp tiếp cận CDIO ở các mức độ khác nhau. Mức độ phổ biến, bước đầu mà nhiều 

trường áp dụng đó là xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận 

“CDIO”. 

- Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (2012) áp dụng cho 6 ngành, 

trong đó có 5 ngành ngoài kĩ thuật. 

- Đại học Thái Nguyên (2012) áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo. 

- Đại học SPKT Thành phố Hồ Chí Minh (2013) áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo. 

- Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông (2013) áp dụng cho ngành Công nghệ Đa 

phương tiện.  

     Một số trường khác cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu và bắt đầu triển khai áp dụng 

phương pháp tiếp cận “CDIO” trong đào tạo các ngành của nhà trường (Đại học Công nghệ 

Thông tin (2013); Đại học Kinh tế - Luật (2013); Đại học Thủ dầu 1 (2014); Đại học An 

Giang (2014); Đại học Đà Nẵng (2014)…).  

     Chỉ có 2 trường đến nay đã trở thành thành viên của Hiệp hội CDIO thế giới: Đại học 

Quốc gia Thành phồ Hồ Chí Minh và Đại học Duy Tân. 

     Hiện nay mong muốn của Bộ GDĐT là đưa nền giáo dục đại học nước ta ngang tầm trình 

độ khu vực và quốc tế. Sinh viên là đối tượng và là sản phẩm của đào tạo đại học. Do đó, từ 
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nguyên liệu ban đầu là sinh viên, để tạo ra sản phẩm đạt trình độ cao cần phải có một quy 

trình (chương trình đào tạo) chuẩn, nhà xưởng đủ tiêu chuẩn (không gian giáo dục), máy móc 

thiết bị tốt (phòng thí nghiệm, trang thiết bị hỗ trợ đào tạo), thợ lành nghề (trình độ giảng viên 

giỏi) và phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm tạo ra một cách chuyên nghiệp và chính 

xác. Nhưng đây là công việc rất khó khăn, muốn triển khai áp dụng mô hình CDIO vào việc 

xây dựng CTĐT và cải tiến phương pháp dạy và học, đòi hỏi các trường phải có nguồn nhân 

lực có chất lượng (đội ngũ GV có trình độ cao), kinh phí hỗ trợ và sự ủng hộ của BGH nhà 

trường, của Bộ GD&ĐT, của cán bộ giảng dạy tham gia đào tạo và của các bên liên quan 

khác.  

4. KẾT LUẬN 

     Tiếp cận “CDIO” để đề xuất mô hình dạy học trong đào tạo đại học là một hướng đi đúng 

đắn và cần thiết trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục ở nước ta theo hướng 

hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. 

     Vậy chúng ta có thể nghiên cứu áp dụng mô hình CDIO vào Khoa Điện được không? Để 

trả lời câu hỏi này chúng ta cần tìm hiểu kỹ nội dung của mô hình, kinh nghiệm áp dụng của 

một số trường bạn, những khó khăn, thuận lợi và các điều kiện cần và đủ để thực hiện mô 

hình. Cần phải có một Ban đề tài nghiên cứu với đầy đủ các thành phần, từ lãnh đạo nhà 

trường đến các khoa, phòng, ban để vạch ra một lộ trình thực hiện trong nhiều năm. Đó không 

thể là đề tài của 1 cá nhân hay một tập thể nhỏ có thể làm được. 

     Hy vọng rằng Khoa Điện nói riêng và Trường Đại học SPKT Vinh nói chung sẽ sớm triển 

khai nghiên cứu áp dụng mô hình CDIO vào trong công tác giảng dạy và học tập. 
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RÈN LUYỆN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA SINH 

VIÊN KHOA ĐIỆN- TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH 

QUA HOẠT ĐỘNG TỰ ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP 

ThS. NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Điện, trường ĐHSPKT Vinh 

Email: nguyenthanhngankt3@gmail.com 

TÓM TẮT: Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội và yêu cầu chất lượng cao về nhân lực đòi hỏi nền giáo 

dục phải đổi mới nội dung dạy học và phương pháp dạy học. Một trong những nội dung phát triển giáo dục là 

đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của sinh viên. Tự định 

hướng học tập là một phương pháp dạy học theo quan điểm hướng vào người học, tạo cho sinh viên những phẩm 

chất như tích cực, chủ động, độc lập, tự tin và có định hướng mục tiêu. Hoạt động tự định hướng học tập cũng 

đòi hỏi ở giảng viên năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, quản lí để có thể hướng dẫn sinh viên học tập đạt  

mục tiêu giáo dục.  

1. VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP 

     - Khái niệm: 

Thuật ngữ “Tự định hướng học tập” hay “Học tập tự định hướng” (tiếng Anh: self-

direct learning) được dùng để phân biệt với học tập theo sự định hướng của giảng viên (tiếng 

Anh: teacher directlearning) là một hình thức dạy học hay một phương pháp dạy học trong đó 

người học tự xác định mục tiêu học tập để vạch ra kế hoạch học tập, nghiên cứu. 

Phương pháp này được xem như bắt đầu hình thành từ nửa sau của thế kỉ XX. Houle 

nghiên cứu động cơ học tập của những người trưởng thành (1961), Allen Tough công bố 

những dự án học tập dành cho người lớn (1971), Knowles xuất bản tác phẩm Học tập tự định 

hướng (1975). Những công trình trên đã góp phần xây dựng cơ sở lí luận cho Học tập tự định 

hướng. Cho đến nay, sự phát triển của nhiều ý tưởng mới đã làm xuất hiện nhiều khuynh 

hướng về học tập tự định hướng. Ví dụ: học tập tự vạch kế hoạch, học tập tự chủ, học tập mở, 

học tập từ xa v.v…   

- Học tập tự vạch kế hoạch hay học tập theo dự án: người học được giảng viên giao 

nhiệm vụ để thực hiện. Dựa vào các điều kiện cho trước và mục tiêu của dự án, người học tự 

vạch ra kế hoạch để thực hiện nhằm đạt được mục tiêu. 

-  Tự học (học tập tự chủ): thường kết hợp với tư duy độc lập. Người học tự nghiên cứu 

vấn đề, tự thể hiện và tự điều chỉnh. Tự học hay học tập tự chủ được xem xét ở khía cạnh hình 

thức hoạt động giúp cho người học có điều kiện tự nghiền ngẫm các vấn đề trong nội dung 

học tập theo một cách riêng và với tốc độ thích hợp. 

-  Học tập mở, học tập từ xa: quá trình học tập, sự nghiên cứu cá nhân được diễn ra bên 

ngoài lớp học chính thức. Những chương trình học tập từ xa đầu tiên được biết đến rộng rãi 

nhất là chương trình của Đại học mở Anh quốc vào năm 1969. Hiện nay, hình thức học tập 
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này đã lan rộng trên khắp thế giới với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các phương tiện viễn thông, 

công nghệ thông tin. 

·  Phân biệt giữa tự định hướng học tập và học tập theo định hướng của giảng viên: 

Giữa Học tập tự định hướng và Học tập theo sự định hướng của giảng viên có những điểm 

khác nhau cơ bản như sau: 

- Quy trình: Quá trình học tập tự định hướng diễn ra qua các giai đoạn cơ bản như sau:  

+ Tự đánh giá: tự đánh giá kĩ năng kiến thức, giá trị của người học (xác định đầu vào). 

Quá trình tự đánh giá yêu cầu người học phải chấp nhận những điểm mạnh và điểm yếu của 

họ một cách trung thực.  

+ Thiết lập mục tiêu: xem xét nguyện vọng và thiết lập mục tiêu hay mục đích phấn 

đấu. Thiết lập mục tiêu cũng đồng thời thiết lập các tiêu chí đánh giá sản phẩm học tập. Đây 

là giai đoạn quan trọng trong học tập tự định hướng. 

+ Lập kế hoạch học tập: người học vạch ra kế hoạch học tập để đạt những mục tiêu gần 

và mục tiêu xa. Kế hoạch học tập cũng bao gồm những yếu tố như phương pháp thực hiện, 

hình thức thực hiện, thời gian thực hiện, nguồn tài liệu và công cụ học tập, v.v... 

+ Thực hiện: thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Giai đoạn này yêu cầu người học phải 

chịu trách nhiệm tự giác thực hiện theo kế hoạch đã đề ra nhằm phát triển bản thân. 

+ Đánh giá kết quả: tự đánh giá những thành quả đạt được và so sánh với giá trị ban 

đầu (đánh giá đầu ra).  

        - Ưu điểm phương pháp:  

+ Giúp người học tự phát triển năng lực chủ động, tự định hướng hoạt động học tập, tự 

phân bố thời gian và lên kế hoạch thực hiện. 

+ Trong quá trình người học tự định hướng học tập sẽ có thể có tìm tòi, khám phá, sáng 

tạo thêm các ý kiến mới cùng với các giảng viên và các chuyên gia. 

+ Tự lên kế hoạch, tổ chức, tìm tòi và đưa ra các kết quả. 

+ Phát huy động lực học tập, đam mê của người học: mong muốn phát triển, mong 

muốn hiểu biết một vấn đề, tâm lý tò mò. 

+ Có khả năng phối hợp với những đối tác khác, kỹ năng  

2. RÈN LUYỆN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA SINH VIÊN QUA 

HOẠT ĐỘNG TỰ ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP TRONG KHOA ĐIỆN – TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH 

Có thể thấy hoạt động tự định hướng học tập không những thể hiện được những đặc 

trưng cơ bản của phương pháp dạy học tích cực mà còn yêu cầu tính chủ động của người học 

phải được thể hiện cao hơn so với các phương pháp dạy học tích cực theo định hướng của 

giảng viên. 

Hoạt động đào tạo của nhà trường nói chung và hoạt động giảng dạy của giảng viên nói 

riêng cần dựa trên cơ sở quá trình nhận thức của từng cá nhân, diễn ra theo hướng cá thể hoá. 
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Sử dụng phương pháp tự định hướng học tập thì sinh viên được chủ động chọn hoạt động học 

phù hợp với mình về nội dung học tập, hình thức học tập, thời gian và phương pháp học tập.  

Giảng viên là người phối hợp cùng sinh viên để tìm ra lí do học tập, tìm ra nguyện vọng 

và phương pháp học mà sinh viên mong muốn. Như vậy, quá trình học tập tự định hướng 

mang lại cho sinh viên những phẩm chất như: năng động, độc lập, sáng tạo, tự giác, tự tin và 

có định hướng mục tiêu. Bước đầu có thể vận dụng phương pháp tự định hướng học tập vào 

quá trình dạy học tại trường đại học thông qua những hoạt động như sau: 

- Chọn chương trình học tập: một trong những ưu điểm của hình thức tổ chức dạy học 

theo hệ thống tín chỉ chính là tạo điều kiện cho sinh viên chủ động cho kế hoạch học tập của 

mình khi lựa chọn các học phần để đăng kí học tập. Thông thường ở học kì đầu tiên, các sinh 

viên đều học tập trung theo những môn học do nhà trường sắp xếp do chưa có sự ổn định sau 

khi tuyển sinh cũng như do các sinh viên chưa quen với phong cách học tập tại trường đại 

học. Với sự giúp đỡ của các cố vấn học tập, sinh viên sẽ xác định nhu cầu cụ thể của bản thân, 

vạch ra kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để lựa chọn đăng 

kí học những học phần kế tiếp trong chương trình đào tạo. 

- Thực hiện chuyên đề trong từng môn học: trong quá trình dạy học, giảng viên sẽ tuỳ 

theo điều kiện thực tế về thời gian, kế hoạch giảng dạy học phần để tổ chức học tập tự định 

hướng. Có thể cho sinh viên xác định nhu cầu hiểu biết về một vấn đề nào đó của một 

chương, một phần trong nội dung môn học. Sau đó, giảng viên và sinh viên cùng thống nhất 

về kế hoạch thực hiện, cách thức thực hiện, cũng như về việc đánh giá kết quả thực hiện 

chuyên đề.  

- Thực hiện dự án học tập của môn học: hoạt động này có thể tiến hành vào thời gian 

sau khi học một phần nội dung của môn học hoặc toàn bộ nội dung môn học. Sau khi học 

những nội dung cơ bản, những kiến thức cơ sở trong nội dung môn học, giảng viên có thể yêu 

cầu sinh viên xác định nhu cầu học tập những nội dung tiếp theo của môn học, giúp sinh viên 

xác định mục tiêu học tập tiếp theo để đề xuất các dự án học tập. Do số lượng sinh viên 

thường rất đông nên giảng viên có thể lập thành nhóm những sinh viên có nhu cầu học tập 

giống nhau để thực hiện chung một dự án. Việc này cũng giúp sinh viên được rèn luyện năng 

lực làm việc hợp tác nhóm.  

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học: hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt 

động thường xuyên của sinh viên trong quá trình học tập. Giảng viên có thể tổ chức cho sinh 

viên chọn những vấn đề mà mình mong muốn được hiểu biết và phù hợp với điều kiện của cá 

nhân: về năng lực, thời gian, nguồn tài nguyên, điều kiện thực hiện….và đề xuất với giảng 

viên để tiến hành thực hiện. Sinh viên tự đánh giá bản thân về các yếu tố: kiến thức, kĩ năng, 

thái độ, từ đó xác định mục tiêu cho đề tài nghiên cứu. Có thể lựa chọn những đề tài nghiên 

cứu đáp ứng các mục tiêu sau:  

+ Kiến thức: có thể là kiến thức về lĩnh vực lý thuyết chuyên môn hoặc kiến thức liên 

quan đến các thiết bị, thực hành. 

+ Kĩ năng: kĩ năng chuyên sâu hoặc kĩ năng tổng hợp. 
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+ Thái độ: tích cực, tự giác, tự tin trình bày vấn đề trước đám đông. 

Đặc biệt là hoạt động tự định hướng học tập rất phù hợp với việc giảng dạy các môn chuyên 

ngành, các học phần thực hành tạo sản phẩm.  

   Ví dụ: học phần Nhà máy điện và trạm biến áp trong giai đoạn hiện nay có thể áp dụng 

như sau:  

Tiến hành vào thời gian sau khi học một phần nội dung của môn học, ví dụ: sau khi học 

phần Sơ đồ nối điện giảng viên có thể tổ chức quá trình học tập tự định hướng qua các giai 

đoạn như sau: 

-  Nêu mục đích của môn học: Trong phần Sơ đồ nối điện sinh viên cần: biết và phân 

tích được ưu nhược điểm của các loại sơ đồ nối điện, nắm rõ ký hiệu và cách đặt tên của sơ đồ 

nối điện trên thực tế và thấy rõ vị trí, vai trò của từng thiết bị ở trong các trạm điện, rèn luyện 

kỹ năng thao tác cho một sơ đồ nối điện. 

-  Sinh viên xác định mục tiêu học tập của mình: Sinh viên tự xác định nhu cầu của bản 

thân đối với nội dung trong học phần này.Ở giai đoạn này, sinh viên phải đánh giá một cách 

trung thực khả năng của mình để có thể định hướng đúng cho việc học tập.  

-  Sinh viên tự lựa chọn những chủ đề: Sinh viên tự tìm sơ đồ nối điện của một trạm 

điện trong thực tế phù hợp với mục tiêu mà mình mong muốn hướng tới và đề xuất với giảng 

viên. Sinh viên và giảng viên cùng thống nhất về chủ đề, phương pháp học tập, tiêu chí đánh 

giá kết quả của việc học tập. 

- Sau đó tiến hành những bước tiếp theo: lập kế hoạch thực hiện, tiến hành thực hiện đề 

tài và đánh giá kết quả học tập theo tiêu chí đã đưa ra. 

3. KẾT LUẬN 

Phương pháp học tập tự định hướng đòi hỏi người học phải năng động, tự giác trong 

việc học tập của mình, đồng thời phương pháp này cũng đòi hỏi ở giảng viên năng lực chuyên 

môn cao để có thể giảng dạy theo nhu cầu của người học. Giảng viên cũng phải là người có 

năng lực tổ chức, quản lí khi việc học tập của sinh viên diễn ra theo nhiều hướng khác nhau 

trong cùng một lớp học.  

Phương pháp học tập tự định hướng nâng cao vai trò chủ động của người học nhưng 

không có nghĩa là xem nhẹ vai trò của giảng viên. Người thầy phải thể hiện vai trò chủ đạo 

trong quá trình dạy học khi giúp người học xác định hướng học tập, mục tiêu học tập nhằm 

đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học. Tất cả các hoạt động dạy học dù theo phương pháp tự 

định hướng của người học cũng phải đáp ứng mục tiêu của môn học và mục tiêu đào tạo của 

nhà trường.  

  Hoạt động tự định hướng học tập rất phù hợp với việc giảng dạy các môn chuyên 

ngành, các học phần thực hành tạo sản phẩm trong khoa Điện. Quá trình học tập tự định 

hướng mang lại cho sinh viên những phẩm chất như: năng động, độc lập, sáng tạo, tự giác, tự 

tin và có định hướng mục tiêu. 
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GV xưởng thực hành, khoa điện – trường ĐHSPKT Vinh 

e-mail: phansyphuong.dhspktv@gmail.com 

TÓM TẮT: Bài viết phân tích một số yếu tố tác động tới hoạt động Đào tạo trong giai cạnh tranh và hội nhập. 

Nêu lên một số đề xuất có tính chất tham khảo. Dựa trên các nguồn thông tin, dữ liệu của hội thảo Khoa Điện 

tiến hành bổ sung, chỉnh sửa, đổi mới và hoàn thiện đối với một số nội dung quan trọng như: Chương trình Đào 

tạo; Quản lý và tổ chức dạy học; Bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ Giảng viên... Nhằm đáp ứng tốt hơn 

yêu cầu công tác Tuyển sinh, Đào tạo trong giai đoạn mới. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Hội thảo lần này nhằm chuẩn bị đầy đủ về mặt lý luận, định hướng và lựa chọn các khâu 

đột phá để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của công cuộc “Đổi mới” Giáo dục và Đào tạo, của 

thực tiễn đối với công tác Tuyển sinh, Đào tạo trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. 

Đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân, tìm kiếm giải pháp, phương hướng phát triển từ nay 

đến 2020. Phân tích đầy đủ những khó khăn và thuận lợi, thách thức và thời cơ. Phát hiện được 

các giá trị, sự thay đổi và nhu cầu Tuyển dụng nguồn lực lao động của các công ty, xí nghiệp, 

nhà máy và xã hội. Mặt khác để lắng nghe, nắm bắt thông tin về nhu cầu, đòi hỏi, mong muốn 

và sự lựa chọn của người học.  

Mấy năm nay, trong lĩnh vực Đào tạo, Tuyển sinh thấy nổi lên một số vấn đề như sau:  

+ Tiêu chí, nhu cầu tuyển chọn và sử dụng nguồn lực lao động của các công ty, nhà máy, 

doanh nghiệp, vùng miền và xã hội trong thời gian gần đây có những thay đổi lớn và khác 

biệt. 

+ Sự lựa chọn của người học với những đòi hỏi cao hơn, khắt khe hơn (có sự phân tích, so 

sánh và cân nhắc kỹ lưỡng hơn, được xem xét trên các mặt: Thương hiệu, uy tín chất lượng, 

ngành nghề, khung thời gian, môi trường Đào tạo, học phí, thái độ phục vụ, thông tin quảng 

bá...). 

+ Sự cạnh tranh gay gắt và lợi thế cạnh tranh về Tuyển sinh Đào tạo (sức cạnh tranh, sự 

thu hút người học của mỗi Trường đối với các Trường Đào tạo trong vùng miền, trong nước, 

khu vực và Quốc tế). 

Vượt lên hết thảy là những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ lãnh đạo, Đội ngũ Cán bộ, Viên 

chức và Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nói chung, Khoa Điện nói riêng. 

Không ngừng khắc phục khó khăn, tiếp tục củng cố, ổn định duy trì tốt công tác Tuyển sinh, 

Đào tạo trong những năm tới. Đổi mới Chương trình Đào tạo, ngành nghề Đào tạo. Đổi mới 

Quản lý và Tổ chức dạy học... Để cải thiện chất lượng Đào tạo và năng lực cạnh tranh trong 

giai đoạn hội nhập, mở cửa. 
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II. PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ SỰ PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG CỦA KHOA ĐIỆN TRONG GIAI ĐOẠN CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP 

QUỐC TẾ 

1. Chỉnh sửa chương trình đào tạo. 

 Như trong bài viết “Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng Đào tạo nghề 

của Xưởng Điện”, hội thảo của Xưởng Điện tổ chức năm 2014. Nhìn chung Chương trình 

Đào tạo của chúng ta đang còn bất cập về cấu trúc, nội dung, thời lượng. Thiếu sự linh hoạt và 

sự đa dạng các loại hình Đào tạo để vận dụng lợi thế cạnh tranh của đơn vị mình. Chưa lồng 

ghép được một cách hài hòa về các yêu cầu, đặc điểm và các giá trị thực tiễn, tính đích thực 

và mong muốn của người học vào trong Chương trình Đào tạo. Nhằm tạo ra năng lực chuyên 

môn tốt hơn tương ứng với trình độ, khả năng nhận thức của người học, để đáp ứng tốt các 

yêu cầu mà doanh nghiệp và xã hội cần đến. Giúp cho người học sau khi học xong có thể thực 

hiện được ước mơ của bản thân, đó cũng là một trong những yếu tố tạo ra động lực học tập, 

rèn luyện của Sinh viên.  

Qua quá trình dạy học chúng ta nhận thấy: nội dung của các tín chỉ vẫn rất “hàn lâm”,  giàn 

trải và liệt kê. Khi thiết kế thường dựa trên các môn học từ Chương trình Đào tạo theo niên chế 

trước đây chỉnh sửa thành các tín chỉ của Chương trình. Lẽ ra sau một vài năm thực hiện nên 

chủ động lấy ý kiến phản biện, phản hồi để tiếp tục hoàn thiện làm cho Chương trình Đào tạo 

luôn có “sức sống” và sức hấp dẫn mạnh mẽ và dài hơi hơn. Do không điều chỉnh kịp thời dẫn 

tới Sinh viên hệ Cao đẳng Kỹ thuật, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử phải học với nội 

dung, thời lượng rất nặng và giàn trải. Không ít Sinh viên phải đặt ra mục tiêu làm sao “qua 

được từng học chế tín chỉ” hơn là xác định đầu tư sâu cho những “tín chỉ quan trọng” của 

chuyên ngành. Về thời gian học: có nhiều tuần liên tục Sinh viên phải học cả sáng lẫn chiều với 

thời gian học lên tới 10 giờ trong ngày nên dễ gây ra sự mệt mỏi, căng thẳng, dẫn tới nản học, 

dễ chấp nhận trượt để thi lại, học lại. Mặt khác còn gây ra sự coi nhẹ nội dung luyện tập thực 

hành (do thời lượng học lý thuyết quá lớn). Xem ra việc biên soạn Chương trình Đào tạo đã quá 

chú trọng nhiều đến nội dung kiến thức lý thuyết, dẫn tới hạn chế về nội dung thực hành và 

luyện tập kỹ năng (thực hành và Đào tạo nghề là thế mạnh của Trường ta, với truyền thống 55 

năm trưởng thành và phát triển). Kết quả học tập của mấy khóa học Cao đẳng Kỹ thuật vừa qua 

phản ánh lên điều đó. 

Mục tiêu Chương trình Đào tạo là nhằm trang bị, rèn luyện cho người học khả năng độc 

lập, tự chủ và năng lực thực hiện công việc được hình thành trong quá trình học tập tại 

Trường. Sau khi tốt nghiệp có khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc giống như công việc 

của những người Công nhân, Kỹ thuật viên hay Kỹ sư (tùy theo cấp độ Đào tạo) đang từng 

làm việc trong nhà máy, xí nghiệp…Kết quả cuối cùng được đánh giá bằng đầu ra. Đó chính 

trọng tâm của mục tiêu Đào tạo cần đạt được và cũng là sự lựa chọn cao nhất của người học.  

Các bài viết trên các tạp chí và thông tin Đài truyền hình Việt nam chỉ ra rằng: năng suất 

lao động nghề của người Việt Nam nói chung thấp hơn năng suất lao động nghề của người 

Thái Lan khoảng từ 5 đến 7 lần, so với Singapore thì lao động nghề của chúng ta thấp hơn 16 
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lần. Chương trình Đào tạo theo cách Đào tạo “thợ toàn năng” hiện đang áp dụng thông thường 

chỉ có thể trang bị được kiến thức, hoặc kỹ năng nghề theo cách trải rộng nên kiến thức của 

người học dễ bị phân tán và thông thường chỉ đạt được mức độ “trung bình” mà thôi. Quĩ thời 

gian và các điều kiện khác cũng phải phân chia giàn trải cho rất nhiều nội dung học, dẫn tới 

gây ảnh hưởng không tốt về chất lượng và hiệu quả, không còn điều kiện tốt nhất để “Đào tạo 

sâu về kiến thức chuyên môn, về nghề” theo diễn hẹp. Sức cạnh tranh về lao động nghề của 

người Việt Nam bị hạn chế là điều dễ hiểu.  

Đánh giá năng lực cạnh tranh về năng suất lao động, Chương trình chuyển động 24 giờ 

của Đài truyền hình Việt nam phân tích rõ: Riêng ngành Dệt May thì năng suất lao động của 

thợ Dệt May Việt Nam lại vượt trội hơn so với trong Khu vực Đông Nam Á. Điều này chứng 

minh rằng khả năng về sức khỏe, sự khéo léo, tính cần cù, siêng năng, chụi khó, sự thông 

minh và năng lực sáng tạo của lao động nghề Việt Nam là không hề thua kêm so với các nước 

trong Khu vực. Lý do: người thợ được tập trung Đào tạo sâu vào một công việc cụ thể, có tính 

chuyên môn hóa cao trong dây chuyền để sản xuất ra một sản phẩm (ví dụ: sản phẩm là một 

cái áo chẳng hạn), do đó người thợ không những đạt được mục tiêu về kỹ năng, kiến thức, mà 

còn phát triển sâu về kỹ xảo và chuyên môn sâu. Còn chương trình Đào tạo của chúng ta theo 

như nhiều người nhận xét là rất trải rộng, rất “toàn năng” và cầu thị. Nên Đào tạo nguồn lực 

lao động của chúng ta khó có thể đuổi kịp các nước trong khu vực. 

Trong thời gian tới, công tác Đào tạo ngành, nghề cần gắn được nội dung chuyên sâu, 

chuyên môn hóa. Đào tạo phải bám sát theo hướng nghề, hướng nghiệp biết tận dụng lợi thế 

và thế mạnh của Trường ta mới có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu, thị hiếu của thị trường lao 

động, của doanh nghiệp và xã hội... Nếu không chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công 

tác Tuyển sinh. Xem xét Tuyển sinh mấy năm nay (biểu hiện qua các kỳ Tuyển sinh, số lượng 

người học giảm dần). Cụ thể: kết quả Tuyển sinh (năm 2014) giảm nhiều, hệ Cao đẳng nghề 

giảm rất nhiều, nghề Kỹ thuật Lắp đặt Điện và Điều khiển trong công nghiệp Tuyển sinh được 

quá ít. Kết quả Tuyển sinh (năm 2015) của hệ Cao đẳng nghề và hệ Cao đẳng Kỹ thuật giảm 

xuống mức rất thấp, thật đáng lo ngại. 

Có nhiều nguyên nhân tác động đến kết quả Tuyển sinh, Đào tạo của Khoa Điện, trong đó 

cũng phải kể đến những bất cập của Chương trình Đào tạo. Như vậy việc tiến hành chỉnh sửa 

chương trình hợp lý hơn là hết sức cần thiết. 

2. Củng cố và nâng cao chất lượng các ngành nghề Đào tạo, mở thêm một số ngành nghề 

mới đáp ứng tốt yêu cầu cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. 

Vào những năm 1990, Trường chúng ta từng gặp rất nhiều khó khăn trong Tuyển sinh và 

Đào tạo. Một số nghề như: nghề Đúc, nghề Mộc, nghề Rèn, nghề Nguội... đều không Tuyển 

sinh được. Khó khăn chồng chất. Với sự quyết tâm cao của nhà Trường, chỉ sau vài ba năm, 

lần lượt mở được các ngành, nghề mới: nghề Điện, nghề sửa chữa Ô tô, Công nghệ thông 

tin…Nhờ vậy mà vượt qua được khó khăn, tiếp tục củng cố và phát triển mãnh mẽ về qui mô, 

lưu lượng Sinh viên, từng bước nâng cao chất lượng Đào tạo. Năm 2006, được nâng cấp 
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thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Giờ đây chúng lại gặp khó khăn trong Tuyển sinh, 

Đào tạo. Lưu lương Sinh viên của Khoa Điện hiện tại giảm nhiều so với trước đây.  

Nếu coi khó khăn của hai giai đoạn: giai đoạn những năm 1990 và giai đoạn những năm 

sau 2012 là giống nhau thì thật là không phải. Nếu chúng ta chủ quan tin tưởng rằng vài năm 

tới sẽ khắc phục được những khó khăn trong công tác Tuyển sinh Đào tạo thì càng đáng lo 

ngại hơn. Xem xét vị thế, yếu tố cạnh tranh Đào tạo của hai giai đoạn trên có bản chất hoàn 

toàn khắc nhau. 

Việc nghiên cứu, tìm kiếm để mở thêm ngành, nghề mới là hết sức cần thiết, những đầy 

khó khăn và thách thức trong giai đoạn hiện nay. Số lượng các Trường Đại học, Cao đẳng 

tăng lên nhiều lần. Sự tham gia liên kết Đào tạo, hoặc mở Trường Đào tạo của các Trường 

Đại học nước ngoài trên đất nước ta ngày càng gia tăng. Ưu thế của nhiều Trường về quản lý 

hành chính, quản trị, đầu tư, chế tài, chỉ số năng lực cạnh tranh cũng rất tốt... Như vậy việc 

chúng ta mở thêm ngành, nghề mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn và vất vả trong quá trình duy 

trì, ổn định và phát triển Tuyển sinh Đào tạo. Do đó cần phân tích kỹ lưỡng các điều kiện, các 

tiêu chí có ảnh hưởng lớn đến sức cạnh tranh, sự tồn tại và khả năng phát triển của ngành, 

nghề được mở: 

- Xem xét, đánh giá Khoa học, chính xác giữa cung và cầu của vùng miền, khu vực (về 

nhu cầu sử dụng nguồn lực lao động và nhu cầu của người học). 

- Xem xét điều kiện, lợi thế, tiềm năng sẵn có đơn vị (cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài 

chính, sự thừa kế về chuyên môn…). 

- Xem xét về năng lực cạnh tranh, sức thu hút của ngành, nghề (ngành, nghề mà xã hội 

đang cần nhiều nguồn nhân lực lao động kỹ thuật). 

Xét về tiềm năng, lợi thế của khu vực Tuyển sinh Bắc miền Trung: Trước đây Thí sinh thi 

và nộp hồ sơ dự tuyển vào Khoa Điện bao gồm phần lớn Thí sinh các tỉnh sau: Thanh hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Bình Định... Đến nay căn bản chỉ còn lại Thí sinh 

của Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy vậy Hà Tĩnh có khu Công nghiệp Vũng Áng đã đi vào hoạt 

động dự tính sẽ cần tới khoảng một vạn lao động. Nghệ An có khu Kinh tế Đông Nam, khu 

Công nghiệp Bắc Vinh, khu Công nghiệp Hoàng Mai. Đặc biệt là khu công nghiệp VSIP vừa 

mới khởi công vào ngày 16 tháng 9 năm 2015, dự kiến trong tương lai sẽ thu hút khoảng 150 

nghìn lao động. Thị trường về nguồn lực lao động Kỹ thuật của nước bạn Lào, chắc hẳn cũng 

đầy tiềm năng (tháng 9 năm 2015, nước Lào khai trương một án lớn do Việt Nam đầu tư). Có 

thể xem xét một cách tương đối về nhu cầu nguồn lực lao dộng Kỹ thuật của nước bạn Lào 

trong giai đoạn tới, gần gần giống với Việt nam trong giai đoạn từ năm 1990 đến khoảng năm 

2000. Xét về lợi thế cạnh tranh, Trường chúng ta có nhiều lợi thế nhất đối với các vùng niềm, 

khu vực vừa nêu trên. 

- Xem xét điều kiện, lợi thế, tiềm năng sẵn có của Khoa Điện, với cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, chương trình Đào tạo, đội ngũ Giảng viên…, đã từng Đào tạo các ngành, nghề: nghề 

Điện Công nghiệp; nghề Kỹ thuật lắp đặt Điện và Điều khiển trong công nghiệp; ngành Công 

nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử; ngành Điều khiển và Tự động hóa.  
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Các ngành được lựa chọn để mở, phải có nhiều đặc điểm tương đồng để thừa kế, tận dụng 

được lợi thế và thành quả của các ngành, nghề sẵn có. Xem xét tới nhu cầu và lợi thế về năng 

lực cạnh tranh, có thể mở thêm các ngành Đào tạo sau: 

+ Ngành Cơ Điện đối với hệ Cao đẳng Kỹ thuật. 

+ Ngành Hệ thống Điện đối với hệ Đại học. 

+ Ngành Thiết bị Điện đối với hệ Đại học. 

+ Ngành Điện Công nghiệp và Điện Dân dụng đối với hệ Đại học. 

- Xem xét mở thêm nghề Đào tạo: 

Cần phân tích kỹ lưỡng các yếu tố như: kết quả của Tuyển sinh học nghề; những thay đổi 

trong cách tuyển lao dộng của các doanh nghiệp, của xã hội; tính thực tế, nhu cầu và sự lựa 

chọn của người học.v.v...Do đó cần xem xét tới các tiêu chí sau: 

+ Thời gian học nghề không quá dài (khoảng 6 tháng đến tối đa không quá 18 tháng). 

+ Người học nghề, sau khi học xong phải được trang bị đầy đủ về kiến thức, kỹ năng và 

thái độ để họ có khả năng thực hiện được công việc mà công ty, nhà máy, doanh nghiệp, xã 

hội yêu cầu (có năng lực cạnh tranh khi tham gia thi tuyển vào làm việc). 

+ Đào tạo nghề diễn hẹp, để có điều kiện bồi dưỡng chuyên sâu và chuyên môn hóa (ví dụ 

các Trường nghề khu vực phía Nam Đào tạo nghề diễn hẹp: quấn và sửa chữa động cơ điện 

một pha và ba pha; Lắp đặt và sửa chữa mạch điện máy cắt gọt kim loại...Nên người học có 

điều kiện học sâu về nghề, thời gian Đào tạo ngắn, học phí vừa sức... Rất phù hợp với điều 

kiện, hoàn cảnh và mong muốn của đa số người học nghề là con em Nông dân và Công nhân.  

+ Có khả năng tự hành nghề. Đây là một tiêu chí quan trọng mà mục tiêu Đào tạo cần 

được đặt ra và nó cũng phù hợp với sự mong muốn của Phụ huynh, của người học. Như vậy 

sau khi học xong, không nhất thiết phải làm việc trong các Công ty, Nhà máy, Xí nghiệp... mà 

có khả năng tự tạo ra việc làm để hành nghề. 

+ Dễ tìm kiếm được việc làm. Việc mở nghề Đào tạo phải đón đầu được kế hoạch và khả 

năng thực thi về đầu tư các dự án, các khu Chế xuất, khu Công nghiệp, nhu cầu việc làm của 

thị trường lao động vùng miền, khu vực… 

+ Môi trường học tập tốt (thuận lợi, an toàn và sự đảm bảo đầy đủ, kịp thời thông tin 

thông suốt của nhà Trường, sự trưởng thành hơn của người học mà người học và phụ huynh 

mong muốn). 

+ Học phí với giá cạnh trạnh. 

Cụ thể: mở thêm các nghề Đào tạo ngắn hạn thời gian từ 6 tháng đến 18 tháng, theo yêu 

cầu của người học: 

+ Nghề sửa chữa và quấn Máy Điện. 

+ Nghề lắp đặt và sửa chữa mạch điện máy Công nghiệp. 

+ Nghề Lắp đặt và sửa chữa Điện gia dụng và Điện sinh hoạt. 

3. Qui hoạch và bồi dưỡng đội ngũ Giảng viên trong giai đoạn từ 2015 - 2020. 
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Sự nỗ lực phấn đấu học tập vươn lên của toàn thể Cán bộ, Giảng viên là đáng ghi nhận. 

Đến nay Khoa Điện đạt tới 95% Giảng viên có trình độ học vấn Thạc sỹ, 25% có trình độ học 

vấn Tiến sỹ. Thật đáng tự hào. Song so với các Trường khác, các Trường có nhiều năm Đào 

tạo Đại học, thì kết quả về chuyên môn và học vấn của Khoa Điện vẫn đang còn khiêm tốn. 

Chất lượng chuyên môn cũng là một nhân tố rất quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu chất lượng 

Đào tạo trong thời đại Khoa học Công nghệ, Công nghệ Thông tin và sự chuyển động của thị 

trường diễn ra nhanh chóng, quyết liệt với tốc độ cao. Để tiến kịp quá trình hội nhập sâu, toàn 

diễn và sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực Tuyển sinh, Đào tạo. Từ nay cho đến năm 2020, 

Khoa Điện cần tập trung mọi điều kiện tốt nhất, bồi dưỡng nguồn Giảng viên có trình độ cao, có 

tầm chuyên sâu về chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử; Điều khiển và Tự động 

hóa. Để có đủ năng lực giải quyết tốt vấn đề chuyên môn sâu, xuyên suốt của chuyên ngành, 

của bậc Đào tạo Cao học, hướng tới đáp ứng Đào tạo bậc học cao hơn (nghiên cứu sinh vào 

năm 2020). Những Giảng viên này đóng vai trò dẫn dắt, đầu tàu trong hoạt động chuyên môn 

chuyên sâu của Tổ môn, tạo nên bước đột phá về chất lượng. Đồng thời hình thành, dẫn dắt Tổ 

môn cùng với Sinh viên tìm tòi các đề tài nghiên cứu Khoa học.  

Với vai trò nòng cốt, hạt nhân nhằm thúc đẩy tích cực hơn công việc nghiên cứu đề tài 

Khoa học. Tạo ra được các giá trị cao hơn, có tính ứng dụng thiết thực hơn, phục vụ tốt hơn 

cho công tác Đào tạo của Khoa Điện, xa hơn là phục vụ cho sản xuất và đời sống xã hội ít 

nhất Khu vực Bắc miền Trung. Như vậy đội ngũ Giảng viên này nói riêng, lãnh đạo nói chung 

chính là những “hạt nhân” tạo ra và thúc đẩy phong trào nghiên cứu đề tài Khoa học, trong đó 

mỗi Tổ môn là một ngọn đuốc sáng soi đường, dẫn lối. 

Để có thể đạt mục tiêu đó. Trước hết cần tạo dựng được thói quen, tạo ra được tiền đề, 

cách thức tiếp cận, công việc xúc tiến cho đội ngũ Giảng viên. Nhằm tháo gỡ được khó khăn 

từ trong suy nghĩ, sự dè dặt, ngần ngại, sự lúng túng và hơi thiếu tự tin của không ít Giảng 

viên và Sinh viên trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài Khoa học. Nếu chúng ta hình thành và khởi 

tạo được các giá trị này, dù chỉ là rất khiêm tốn thì cũng tạo ra động lực mới, luồng gió mới 

có tác dụng tích cực vào việc duy trì và ổn định Tuyển sinh, Đào tạo trong giai đoạn khó khăn 

hiện tại. Mặt khác nó tạo ra nguồn năng lượng mới cho thông tin quảng bá về uy tín, thương 

hiệu, chất lượng Đào tạo. Những triển vọng mới, những thành tựu mới về công tác nghiên cứu 

Khoa học sẽ góp phần không nhỏ để hướng tới phát triển bền vững cho sự nghiệp Đào tạo của 

Khoa Điện. 

Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ Giảng viên, lâu nay vẫn được duy trì đều đặn, đầy đủ. 

Nhưng xem ra hiệu quả chưa tương xứng với mục tiêu của các chương trình dự án đặt ra và sự 

mong muốn của Khoa Điện và nhà Trường. Chúng ta dễ dàng nhận thấy do mấy nguyên nhân 

sau: 

+ Khoa Điện, nhà Trường thường bị động và phụ thuộc vào các chương trình, dự án học 

tập và bồi dưỡng chuyên môn do Bộ và Chính phủ phân bổ chỉ tiêu. 

+ Thời gian tham gia các lớp bồi dưỡng tương đối ngắn. 

+ Nội dung bồi dưỡng đôi khi chưa phù hợp với chuyên môn ngành, nghề Đào tạo. 
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+ Chất lượng của đơn vị tổ chức bồi dưỡng đôi khi chưa tương xứng, chưa đáp ứng được 

yêu cầu người học và của chương trình đề ra. 

Những Giảng viên được cử đi học các khóa bồi dưỡng chuyên môn trong nước và ngoài nước, 

sau khi học xong khó triển khai và áp dụng vào chuyên môn giảng dạy và công việc Đào tạo của 

Khoa Điện. 

Trước hết phải có sự chỉ đạo sát sao và có nội dung hoạt động cụ thể để đáp ứng được việc 

nâng cao chất lượng Đội ngũ Giảng viên. Khoa Điện cần vận dụng linh hoạt và chủ động hơn 

nữa để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên sâu chuyên môn, chuyên ngành cho Giảng viên, 

nhằm giúp họ nâng cao năng lực để phục vụ tốt hơn cho chuyên ngành được Đào tạo. Cụ thể: 

+ Số lượng Giảng viên chọn đi Đào tạo mỗi đợt từ hai đến ba người, đảm bảo tính kế thừa. 

+ Thời gian Đào tạo tối thiểu từ một năm, tối đa hai năm. 

+ Chọn cơ sở Đào tạo có uy tín, chất lượng cao về chuyên ngành Đào tạo. 

 Với quyết tâm và chủ động cao, chắc chắn sẽ tạo nên bước đột phá để nâng cao hơn nữa 

chất lượng Đào tạo trong thời gian tới. 

4. Hướng tới hoạt động dạy học gắn kết với các cơ sở sản xuất và công tác nghiên cứu 

Khoa học. 

Từ trước tới nay, trong chương trình Đào tạo đều có nội dung thực tập sản xuất. Qua thực 

tế  cho thấy, khi Sinh viên được phân công thực tập ở các cơ sở sản xuất, chủ yếu là để quan 

sát và làm quen với môi trường sản xuất. Hoặc nếu được bố trí công việc làm, thì đó phải là 

những công việc đơn giản, nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất và quá trình thực tập của Sinh 

viên tại cơ sở thực tập sản xuất. Do đó chất lượng chuyên môn sau thời gian thực tập cũng 

chưa được nâng lên đáng kể. 

Việc tìm kiếm hướng đi, giải pháp phù hợp cho hoạt động dạy học gắn với thực tế sản 

xuất, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho Giảng viên và để cải thiện tốt hơn chất lượng 

Đào tạo. Khoa Điện cần tạo ra được mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin chuyên môn với 

các cơ sở sản xuất, các công ty, nhà máy… Để khai thác và phát huy thế mạnh, đem lại các 

giá trị thiết thực cho mỗi bên. Nhờ có môi trường thuận lợi, Giảng viên có điều kiện tiếp cận 

các cơ sở sản xuất với thiết bị, công nghệ tiến tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại... Sự đa 

dạng, phong phú của thiết bị, máy móc sẽ giúp cho Giảng viên có kiến thức thực tế nhiều hơn, 

củng cố chuyên môn sâu, tìm kiếm đề tài nghiên cứu Khoa học, vận dụng dạy học ứng 

dụng…Nếu triển khai được như thế, chắc rằng hoạt động Đào tạo sẽ đạt được các giá trị bền 

vững về chất lượng và qui mô Đào tạo, về công tác Tuyển sinh. Tạo ra các mối quan hệ trao 

đổi thông tin, xúc tiến việc làm để hộ trợ và tìm kiếm đầu ra cho người học. Tạo tiền đề và 

định hướng phát triển cho công tác nghiên cứu các đề tài Khoa học của Sinh viên.  

Công việc tìm kiếm, hình thành và phát triển công tác nghiên cứu về các đề tài nghiên cứu 

Khoa học cho đội ngũ Giảng viên, Sinh viên (hệ Đại học) đấy mới là vấn đề mấu chốt. Là 

bước đi quan trọng, nhằm tạo nên sự thay đổi lớn trong suy nghĩ và hành động, trong hoạt 

động dạy học, xóa bỏ dần dần suy nghĩ, thói quên cũ được hình thành trong mấy chục năm 
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qua do phương pháp dạy học theo kiểu truyền thống tạo ra. Mặt khác sẽ giúp khắc phục được 

cách triển khai các đồ án môn học cho Sinh viên mà từ trước tới nay vẫn thường áp dụng. Hầu 

như các đồ án môn học đã từng triển khai, nếu như không nói là rất “hàn lâm”, rất sách vở và 

đôi khi chỉ là hình thức đối với một bộ phận không nhỏ Sinh viên. Nội dung chuyên môn của 

đồ án giao cho Sinh viên, từ năm này đến năm khác gần như có nội dung na ná giống nhau. 

Nếu có khác một ít thì cũng là việc chỉnh sửa các con số về các thông số thường hay gặp trong 

nội dung đề tài được giao như: Pđm, Uđm, Iđm... số nhóm n, các hệ số k .v.v...Do đó không ít 

Sinh viên sau khi nhận đồ án môn học, tìm kiếm các đồ án môn học mà các Anh, Chị khóa 

trước đã làm, tiến hành chỉnh sửa chút ít để biến thành đồ án của mình. Kết quả chất lượng 

của đồ án môn học chưa đạt được như mục tiêu và tầm quan trọng đã đặt ra. Lớp trước cho 

đến lớp sau, đồ án cùng môn học đều đại loại na ná giống nhau. Đã đến lúc cần có sự thay đổi 

thiết thực hơn, vì một tương lai phát triển bền vững cho sự nghiệp Đào tạo của Khoa Điện và 

cho người học. 

Đồ án môn học ngày nay, để đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu dạy học tích cực, của 

thực tiễn mà thời đại đặt ra. Nên chăng không đơn thuần chỉ là tính toán, thiết kế dựa vào nội 

dung kiến thức đã học nhằm để tăng cường và củng cố kiến thức. Hơn thế nữa phải là sự gắn 

kết của đồ án môn học với thực tế sản xuất, của đời sống xã hội làm cho nội dung đồ án có 

tính thực tiễn, tính ứng dụng, tính khả thi hơn. Từ đó dần dần từng bước làm thay đổi bệnh 

“nói suông”, qua loa, đại khái, nói nhiều hơn làm mà người học dễ mắc phải. Tạo nên sự thay 

đổi lớn về chất, về diện mạo của người học trong thời đại toàn cầu hóa. 

 Giải quyết được vấn đề này, có thể nói rằng “nút thắt” mà tự nó hình thành theo chuỗi 

thời gian và theo thói quen của phương pháp dạy học “truyền thống” sẽ được gỡ dần từng 

bước. Cùng với sự đồng bộ các hoạt động khác, chúng ta sẽ gỡ được nút thắt này, khơi dậy và 

phát huy những nguồn tiềm năng sẵn có và phong phú của Khoa Điện. Một khi nguồn năng 

lượng được khai thác cao sẽ tạo ra sự đột phá, làm nên những thành tựu mới, những giá trị 

mới. 

5. Đổi mới và tự Đổi mới 

Bác Hồ cũng đã từng chỉ ra một cách cụ thể rằng: “Đổi mới gắn liền với phát triển”. 

Nên cứ nói đang tiến hành “Đổi mới” mà không tạo ra được sự phát triển, không tạo ra được 

những thay đổi tích cực để đáp ứng được các yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn, không tạo ra 

được những điều kiện tốt hơn, không tạo ra hiệu quả cao hơn, thành quả lớn hơn thì đó chưa 

phải là “Đổi mới”. Như vậy “Đổi mới” nhằm tạo ra sự phát triển và sự phát triển sẽ tác động, 

bổ sung để “Đổi mới” một cách toàn diễn và đồng bộ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, với tốc 

độ nhanh nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn. Nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh, 

trong nhiều năm qua Khoa Điện đã tiến hành “Đổi mới” liên tục, sáu lần Tổ chức hội thảo 

thành công, đề ra các giải pháp tích cực và khắc phục được những khó khăn, tạo nên những 

bước phát triển đáng ghi nhận. Hội thảo lần thứ bảy này, nên chăng cần tiến hành “Đổi mới” 

một cách toàn diễn, tiến hành triển khai đồng bộ với một số nội dung sau: 
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- Tiến hành “Đổi mới” gắn liền với “tự Đổi mới” để thích ứng và đáp ứng kịp thời các 

đòi hỏi của thực tiễn. “tự Đổi mới” vừa thể hiện ý chí quyết tâm, bản lĩnh và khả năng nhạy 

bén, tư duy sáng tạo đồng thời có ý nghĩa tạo nên sự đột phá để tiến kịp yêu cầu của thực tiễn. 

- Tạo ra được năng lực chuyển hóa từ mục tiêu lý luận thành mục tiêu thực tiễn, đảm 

bảo yêu cầu “đáp ứng nhanh” để duy trì, ổn định và phát triển công tác Tuyển sinh, Đào tạo. 

- Giải quyết kịp thời các vướng mắc do thủ tục hành chính qua nhiều cấp liên quan. 

Xác định được các khâu trung gian gây ra sự chậm trễ, tìm hướng khắc phục nhanh, tạo môi 

trường thuận lợi nhất cho hoạt động dạy học và Đào tạo của toàn Khoa Điện. 

- Không ngừng “Đổi mới” một cách toàn diễn và đồng bộ để có Chương trình tốt, chất 

lượng Đội ngũ ngày một nâng cao, cơ sở vật chất (trang thiết bị, phương tiện dạy học...) tốt, 

quản lý tốt, quan hệ và tiếp thị tốt nhằm tạo nên bước phát triển bền vững.  

III. KẾT LUẬN 

Với đội ngũ Giảng viên có trình độ chuyên môn cao, sự quyết tâm, sáng suốt của ban 

lãnh đạo Khoa Điện, nhất định trong thời gian tới chúng ta sẽ tạo thêm được những bước đột 

phá mới, thành công mới trong công tác Đào tạo và Tuyển sinh. Không ngừng “Đổi mới” và 

nâng cao chất lượng Đào tạo, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn trong thời kỳ hội nhập 

sâu rộng của Việt Nam vào Khu vực và Quốc tế. 
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MỘT SỐ KHÓ KHĂN HẠN CHẾ KHI SINH VIÊN THAM GIA NGHIÊN 

CỨU KHOA HỌC   

ThS. TRẦN NGUYỄN BẢO NINH 

Bí thư LCĐ khoa Điện - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

Email: baoninh80@gmail.com 

TÓM TẮT: Trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học(NCKH) trong sinh viên thực sự được 

các cấp lãnh đạo nhà trường, khoa hay tổ chức đoàn thanh niên quan tâm và chú trọng.  Tuy nhiên số lượng đề 

tài nghiên cứu và nhất là chất lượng của các công trình khoa học của sinh viên còn hạn chế. Trong bài viết này 

tác giả muốn đưa ra và phân tích những hạn chế trong việc nghiên cứu khoa học trong sinh viên và cũng đề xuất 

một số giải pháp để thu hút sinh viên tham gia NCKH ngày càng nhiều và chất lượng hơn. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Hoạt động NCKH trong sinh viên là một hoạt động rất cần thiết trong các trường Đại học 

nói chung và Đại học SPKT Vinh nói riêng. NCKH sẽ góp phần làm tăng chất lượng giáo 

dục. Đối với người tham gia là sinh viên,  khi NCKH sẽ giúp họ rèn luyện được khả năng tự 

học, tự nghiên cứu và có phương pháp học tập tốt. Ngoài ra NCKH sẽ giúp cho sinh viên phát 

triển được tư duy, khả năng sáng tạo và hoàn thiện bản thân hơn. Hơn nữa sẽ giúp  sinh viên 

có được kinh nghiệm và trưởng thành hơn sau khi rời khỏi ghế Nhà trường. 

        Nghiên cứu khoa học không còn là mới mẻ tại các trường Đại học nhưng không phải 

trường nào cũng phát huy tốt được hoạt động NCKH trong sinh viên. Đại học SPKT Vinh nói 

chung hay Khoa Điện nói riêng cũng không nằm ngoài vấn đề này. Cho tới thời điểm hiện nay 

mặc dù được sự quan tâm và chú trọng của lãnh đạo các cấp hay sự phát động của tổ chức 

Đoàn thanh niên trong hoạt động  NCKH của sinh viên. Tuy nhiên đến thời thời điểm này nếu 

tính các công trình NCKH do sinh viên chủ nhiệm đề tài chưa nói đến chất lượng mà ngay cả 

số lượng còn bị hạn chế. Đây là một bài toán mà Nhà trường cũng như  tổ chức Đoàn thanh 

niên đang đi tìm lời giải.  

2. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ HẠN CHẾ KHI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Nhằm khuyến khích khả năng tự học, tự nghiên cứu trong sinh viên, Nhà trường  cũng 

như tổ chức Đoàn thanh niên đã có nhiều hành động nhằm thu hút sinh viên đến với NCKH, 

khơi dậy lực lượng tri thức trẻ. Tuy nhiên kết quả không như mong đợi. Phải chăng có nhiều 

nguyên nhân khách quan tác động làm ảnh hưởng việc NCKH của sinh viên. Điều gì làm cho 

sinh viên không hứng thú với hoạt động NCKH này. Có phải là từ phía Nhà trường hay là bản 

thân sinh viên. 

Để tham gia NCKH thì sinh viên phải có không gian khoa học thực sự. Bởi do tính đặc 

thù riêng, trường ĐH SPKT Vinh vừa đào tạo đa ngành nghề, đa cấp bậc lại vừa mới chuyển 

sang hệ thống đào tạo tín chỉ. Lịch học của sinh viên học tín chỉ thì học cả ngày, sáng học lý 

thuyết chiều học thực hành hay ngược lại. Sinh viên phải học rất nhiều từ các môn chung đến 

các môn chuyên ngành rồi còn phải làm rất nhiều bài tập lớn, bài tập dài.  
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Trước khi ra trường Sinh viên còn phải làm đồ án hoặc khoá luận tốt nghiệp. Chưa nói 

đến có những sinh viên hoàn cảnh gia đình phải đi làm thêm.  Chính vì thế, dù có yêu thích đi 

nữa, sinh viên cũng không có đủ thời gian, đủ điều kiện để tham gia vào hoạt động NCKH. 

Nên chăng cần phải xem xét, bố trí sắp xếp thời gian học của sinh viên cần hợp lý hơn, phù 

hợp hơn. Giáo viên cần phải  hướng dẫn cho sinh viên cách lập kế hoạch học tập phù hợp với 

bản thân. 

Bên cạnh đó, hiện nay sinh viên vẫn đang được đặt trong một môi trường, một không 

gian mà ở đó tất cả mọi người vẫn ưa "dàn hàng ngang cùng tiến". Cho dù có những sinh viên 

thật sự xuất sắc ưa làm khoa học đi nữa cũng không thể làm được. Chính điều này đã làm hạn 

chế việc phát hiện những sinh viên có khả năng tham gia NCKH. 

 Rõ ràng khoa học là chân chính, đã làm khoa học thì không phân chia sự cao thấp, 

không phải cứ là những người có học hàm học vị cao thì luôn luôn đúng. Trong thời đại bùng 

nổ thông tin hiện nay, trước những vấn đề cần có thông tin nhiều chiều, cần những góc nhìn 

khác nhau để tiếp cận toàn diện các vấn đề. Người thầy lúc này không còn là người độc quyền 

ban phát kiến thức, càng không phải là người luôn luôn đúng. 

Thế nhưng đôi khi do nhận thức hời hợt khiến nhiều sinh viên ngộ nhận rằng người thầy 

luôn đúng. Phải chăng điều đó đã vô tình cổ vũ cho cách học thụ động, một chiều ở sinh viên. 

Dẫn đến một thực tế, nhiều sinh viên biết thầy chưa đúng, cách tiếp cận của thầy còn phiến 

diện, lạc hậu, một chiều nhưng lại không dám phản đối, không dám nói khác đi. 

Một yếu tố ảnh hưởng tới việc NCKH của sinh viên trường Đại học SPKT Vinh là 

chương trình đào tạo chưa phù hợp, kiến thức lý thuyết qua nhiều không gắn liền với thực tế 

đãn đến sinh viên  thiếu kiến thức thực tế. Đại đa số sinh viên khi vào trường không phải là do 

chủ động chọn trường  từ đầu vì yêu thích nghề hay là được định hướng từ các bậc phụ 

huynh. Họ chưa hình dung được ngành nghề mà mình học sau khi ra trường sè làm được gì. 

Do vậy khi học thì động lực học tập của họ không được đề cao. Còn một số sinh viên thi khi 

vào học chỉ là để chống cháy, họ nuôi hy vọng để ôn thi vào năm sau nên chểnh mảng việc 

học tập. Các môn học chuyên ngành kỹ thuật lại khó và trừu tượng đòi hỏi sinh viên vừa phải 

học trên lớp và được thực tập, tham quan bên ngoài thì mới nắm vững được. Nhưng không 

phải sinh viên nào cũng làm được như vậy. Họ chỉ trông chờ vào những gì mà giáo viên đưa 

cho, còn tìm kiếm và liên hệ thực tế bên ngoài thì hạn chế hoặc dừng lại trong phạm vi mà 

mình được thu nhận ở trường. Chính vì điều này, thiếu sự liên hệ thực tế của sinh viên đã làm 

cho họ không có cách nhìn tổng quan và làm ảnh hưởng tới khả năng sáng tạo, tư duy không 

đưa ra được các ý tưởng trong hoạt động NCKH. Hoặc có đưa ra thì đề tài lại không có tính 

thực tiễn. Phải chăng các đề tài của sinh viên chưa gắn liền những địa chỉ cụ thể, những đơn 

đặt hàng. Có thể nói rằng từ trước tới nay, chưa có sự bắt tay chặt chẽ giữa việc NCKH  của 

sinh viên và đơn đặt hàng là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần ứng dụng khoa học. Tin 

rằng nếu có sự gắn kết giữa sinh viên và bên ngoài thì những đề tài nghiên cứu của sinh viên 

sẽ mang tính thực tiễn và tính ứng dụng cao. 
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Hoạt động NCKH trong sinh viên tại trường chưa được như mong muốn cũng phải kể 

đến việc sinh viên còn thiếu kỹ năng, thiếu phương pháp. Người thầy có vai trò vô cùng quan 

trọng trong hoạt động NCKH của sinh viên, cụ thể là gợi mở các vấn đề và hướng đi hợp lý, 

rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng tư duy, kỹ năng đọc, kỹ năng viết, kỹ năng phản biện; 

trợ giúp tìm tài liệu, hướng dẫn phương pháp nghiên cứu; tư vấn, giải đáp băn khoăn, chỉnh 

sửa sai sót. Liệu rằng sinh viên của trường có được sự ủng hộ, tạo điều kiện định hướng một 

cách khoa học, đầy đủ như vậy. Hay chúng ta chỉ quan niệm NCKH của sinh viên chỉ là hoạt 

động phong trào. Mà đã là phong trào thì không xuất phát từ nhu cầu cá nhân, mà ở đây chỉ là 

chạy theo thành tích, làm đối phó nên chất lượng sẽ không cao. Cũng chính vì thiếu định 

hướng, sự tương tác giữa nhà trường với xã hội nên không ít sinh viên gặp khó khăn khi tiếp 

xúc với các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp để nghiên cứu thực tế, xin số liệu, xin được 

phỏng vấn chuyên gia v.v 

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang vật tư thiết bị của trường còn nghèo nàn, lạc hậu 

không phù hợp để khảo sát, đo đạc, thí nghiệm dẫn đến chúng ta chưa thể hy vọng và đòi hỏi 

sẽ có nhiều những công trình khoa học thực sự chất lượng của sinh viên có tính ứng dụng 

cao.  

Chương trình học hiện nay khá nặng với rất nhiều môn học lý thuyết, nhưng lại rất hiếm 

các môn học về phương pháp nghiên cứu chuyên ngành - một kỹ năng quan trọng của những 

người lao động tri óc. Sinh viên ở nhiều trường đại học nói chung và trường ta nói riêng vẫn 

chưa được học môn phương pháp NCKH, chưa được học cách xây dựng đề tài, và khi bắt tay 

vào thực hiện thì lúng túng, hầu hết đều loay hoay không biết bắt đầu từ đâu, làm gì và muốn 

đạt kết quả nào, cho ai.  

Với một yếu tố nữa là khi sinh viên làm NCKH thi họ sẽ có được những đại ngộ gì, 

chính sách gì. Hay nói một cách khác trường đã có chế tài dành cho sinh viên khi NCKH hay 

chưa, nếu có thì đã phổ biến đến cho từng sinh viên chưa. 

3. MỘT SỐ ĐẾ XUẤT NHẰM THU HÚT VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NCKH 

TRONG SINH VIÊN 

 Từ những sự phân tích trên tác giả thiết nghĩ muốn thay đổi tình trạng NCKH trong 

sinh viên hiện nay phải có sự thay đổi từ  Nhà trường,  sinh viên , các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp có nhu cầu sử dụng các sản phẩm khoa học. Không thể có sản phẩm khoa học chất 

lượng một khi nhà trường không định hướng, hỗ trợ; sinh viên không thiết tha với NCKH; các 

cơ quan, doanh nghiệp không hợp tác trong việc ứng dụng các sản phẩm khoa học.Cụ thể 

như: 

- Cần cải tiến sắp xếp lịch học, chương trình học của sinh viên thật phù hợp để sinh 

viên có quỹ thời gian nghiên cứu. 

- Các nhà lãnh đạo trường, phòng ban và giảng viên phải là tấm gương nghiên cứu 

khoa học đầu tiên. Phải là người dìu dắt, cầm tay sinh viên vào NCKH. 
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- Có nhiều biện pháp khuyến khích sinh viên tham gia NCKH. Những sinh viên tham 

gia NCKH, có công trình ý nghĩa cần cho đăng bài, tổ chức các hội thảo về NCKH trong sinh 

viên, có các chế tài phần thưởng cho những sinh viên tham gia NCKH. 

- Có sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà trường với doanh nghiệp. Tìm các địa chỉ đơn đặt 

hàng đế sinh viên va chạm với thực tế cũng như có nguồn kinh phí để thực hiện đề tài. 
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TÓM TẮT: Nghiên cứu khoa học luôn được coi là một trong những hoạt động quan trọng nhất của sinh viên tại 

các trường đại học, cao đẳng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường. Với số lượng lớn, sinh viên khoa 

Điện luôn đứng đầu trong các cuộc thi, phong trào bề nổi. Vậy tại sao, trong hoạt động nghiên cứu khoa học, 

sinh viên của khoa còn có thành tích hạn chế? Bài báo đã nêu rõ những khó khăn, hạn chế của sinh viên khoa 

khi tham gia nghiên cứu khoa học, đồng thời tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nhằm khuyến khích và nâng 

cao số lượng cũng như chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên. 

1. LỢI ÍCH TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

Khi tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên sẽ tập làm quen với một đề tài nghiên cứu 

quy mô nhỏ, sẽ được tiếp cận với những vấn đề cụ thể, có ý thức đào sâu suy nghĩ, và tập 

cách tư duy để tự nghiên cứu giải quyết một vấn đề. Trong quá trình thực hiện đề tài sinh viên 

sẽ nảy sinh ra nhiều hướng giải quyết khác nhau. Quá trình này sẽ giúp sinh viên rèn luyện tư 

duy độc lập, biết bảo vệ lập trường khoa học của mình. Một số đề tài khoa học thường do một 

nhóm từ hai sinh viên trở lên cùng thực hiện do một sinh viên làm trưởng nhóm vì vậy việc 

cùng thực hiện một đề tài nghiên cứu cũng giúp sinh viên phát triển các kỹ năng mềm như 

làm việc theo nhóm với sự chia sẻ ý thức và trách nhiệm, thêm vào đó là kỹ năng tra cứu tư 

liệu, phương pháp phân tích, tổng hợp. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện và bảo vệ một đề tài nghiên cứu khoa học sẽ rèn giũa cho 

sinh viên kỹ năng diễn đạt, trình bày một vấn đề, kỹ năng thuyết trình, tập cho sinh viên 

phong thái tự tin khi bảo vệ trước một hội đồng khoa học. Đây cũng là trải nghiệm rất quý báu 

và thú vị mà không phải bất kỳ sinh viên nào cũng có được trong quãng đời sinh viên của 

mình. 

Bên cạnh những kiến thức và kinh nghiệm thu được thông qua việc nghiên cứu khoa học, 

sinh viên còn được tạo điều kiện trong việc nâng cao kết quả học tập. Mỗi sinh viên tham gia 

viết bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo hay thực hiện đề tài nghiên cứu sẽ được cộng 

thêm điểm rèn luyện. Đây cũng là cách thức giúp các sinh viên đạt được kết quả học tập cao 

cuối năm học. 

Một lợi ích khó đong đếm mà việc thực hiện đề tài nghiên cứu mang lại cho sinh viên là 

việc gây dựng các mối quan hệ xã hội. Thứ nhất, quá trình tiếp cận với các thầy cô hướng dẫn 

sẽ thúc đẩy sự gắn bó hơn trong quan hệ của sinh viên với các thầy cô. Sau quá trình cộng tác 

sinh viên sẽ học hỏi được rất nhiều từ các thầy cô kiến thức cũng như những kinh nghiệm 

thực tế. 

Tóm lại, đối với sinh viên, việc nghiên cứu khoa học có bốn lợi ích to lớn: nâng cao và 

củng cố kiến thức, đào sâu suy nghĩ; phát triển và rèn luyện kĩ năng mềm; có cơ hội nhận 

mailto:phamvantuan@vute.edu.vn
mailto:baoninh80@gmail.com
mailto:daothuhau@vute.edu.vn
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điểm thưởng từ Khoa và Nhà trường; và tạo dựng mối quan hệ xã hội. Những lợi ích này cần 

được phổ biến để sinh viên sớm nhận ngay ra từ những năm học thứ nhất, thứ hai. 

2. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ KHI SINH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU 

KHOA HỌC 

Trong nghiên cứu khoa học, sinh viên có rất nhiều thuận lợi như sự tận tình hướng dẫn 

của thầy, cô giáo; hỗ trợ kinh phí, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu khoa học từ 

khoa và nhà Trường…Tuy nhiên, sinh viên vẫn gặp không ít những khó khăn khi tham gia 

nghiên cứu khoa học, cụ thể: 

 - Hiện tại Trường chưa có văn bản quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cho học 

sinh- sinh viên; Do vậy, có sự lúng túng trong việc triển khai và hướng dẫn hoạt động nghiên 

cứu khoa học cho sinh viên. Ví dụ: Tiêu chuẩn xét, đánh giá chất lượng của đề tài; Hồ sơ 

nghiệm thu đề tài; Kế hoạch nghiên cứu khoa học chính khoá cho sinh viên; Quyền lợi của 

sinh viên trong nghiên cứu khoa học… 

- Thứ hai là “Thiếu kinh phí” là khó khăn tiếp theo. Thực tế, một đề tài do nhóm sinh 

viên thực hiện tại trường được hỗ trợ kinh phí khá hạn hẹp. Đặc biệt những đề tài cần phải 

làm thí nghiệm, thực nghiệm; Cần có vật tư, thiết bị để thực hiện đề tài, thì vấn đề kinh phí là 

một vấn đề lớn và thực sự khó khăn đối với sinh viên. 

 - “Thiếu kinh nghiệm thực tế”: sinh viên còn bỡ ngỡ trong nghiên cứu khoa học. Đây 

là một trong những khó khăn cơ bản, bởi nghiên cứu khoa học đòi hỏi phải có kiến thức vững 

vàng, có tư duy sáng tạo, có kinh nghiệm thực tế…Song những yêu cầu này đối với sinh viên 

là không dễ dàng. 

- Sinh viên còn hạn chế về khả năng nghiên cứu độc lập; thụ động trong việc tiếp cận các 

phương pháp nghiên cứu mới. Thêm vào đó, hiện nay chưa có sự kết hợp hiệu quả giữa thầy 

và trò trong nghiên cứu khoa học. 

- Còn có nhiều sinh viên chưa thực sự hứng thú đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, 

chưa xem trọng lợi ích của việc nghiên cứu khoa học trong quá trình phát triển các năng lực 

tự học, độc lập nghiên cứu; 

- Những ảnh hưởng tiêu cực của lối sống thực dụng, bị động, thiếu tính phấn đấu đã tác 

động đến một số sinh viên, làm cho sinh viên thiếu nhiệt tình, ngại khó khăn trong quá trình 

nghiên cứu. 

3. CÁC GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

CHO SINH VIÊN 

- Thứ nhất là, Nhà trường phải có Văn bản quản lý nghiên cứu khoa học trong học sinh- 

sinh viên; Theo ý kiến chủ quan của các tác giả, cần đề ra cụ thể một số nội dung như sau: 

Mục đích và yêu cầu của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với học sinh?; Đối tượng tham 

gia nghiên cứu khoa học?; nghiên cứu khoa học của sinh viên là một hoạt động chính khoá, 

bao gồm các nội dung chính nào?; Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên?; Quyền lợi của sinh viên trong nghiên cứu khoa học (Ví dụ: Được chọn báo cáo 

khoa học ở khoa, trường, dự các hội thảo khoa học trong và ngoài trường; Những sinh viên có 
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đề tài nghiên cứu được chọn báo cáo sinh hoạt khoa học từ lớp trở lên được ưu tiên khi xét 

các danh hiệu sinh viên xuất sắc, tiên tiến, xét các loại học bổng về học tập và khuyến khích 

tài năng; sinh viên đạt kết quả tốt trong kỳ thi chuyên đề, học sinh giỏi, có các công trình 

nghiên cứu khoa học được đánh giá xuất sắc, được Nhà trường xét cộng điểm hoặc cho miễn 

thi môn học có liên quan;….); phòng Quản lý khoa học là cơ quan tham mưu giúp Ban giám 

hiệu thống nhất các nội dung văn bản quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

- Hai là, Khoa cần tổ chức các hội nghị học tốt, hội nghị về phương pháp nghiên cứu 

khoa học cho sinh viên; tổ chức các cuộc thi Olympic, xuất bản tập san, viết và công bố kết 

quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo, ... để bước đầu định hướng phương 

pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên; tạo sân chơi để sinh viên tham gia. Sinh viên nên 

thường xuyên liên lạc với giảng viên: trao đổi những vấn đề khó khăn, những định hướng đề 

tài mới, những hướng nghiên cứu mà sinh viên hoặc nhóm sinh viên yêu thích, từ đó cán bộ 

giảng viên sẽ có những hỗ trợ, định hướng hợp lý trong hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên.  

- Ba là, Đội ngũ cán bộ giảng viên khoa cần phải nâng cao trình độ hơn nữa; cần tích cực, 

chủ động, sáng tạo và đam mê nghiên cứu khoa học, để dẫn dắt, định hướng nghiên cứu cho 

các sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. 

- Bốn là, Các tổ bộ môn, Liên chi đoàn, Hội sinh viên của khoa cần xác định rõ hơn vai 

trò trách nhiệm, vai trò cố vấn chuyên môn, học thuật giúp sinh viên trong công tác nghiên 

cứu khoa học; làm tốt hơn công tác tuyên truyền, động viên, khích lệ sinh viên tích cực tham 

gia nghiên cứu khoa học. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, làm chuyển biến mạnh mẽ 

tư tưởng, nhận thức của số đông sinh viên về công tác nghiên cứu khoa học là điều kiện quan 

trọng để nâng cao số lượng cũng như chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học. 

- Năm là, Thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học; chú trọng hướng dẫn và 

đánh giá khách quan, nghiêm túc kết quả tự học, tự nghiên cứu của sinh viên góp phần thúc 

đẩy hoạt động khoa học của sinh viên. 

Sáu là, phải cải thiện trình độ ngoại ngữ của sinh viên. Ngoại ngữ là công cụ không thể 

thiếu cho quá trình học tập, nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên tiếp cận các nền giáo dục, 

khoa học tiên tiến. Hiện nay qua thực tế giảng dạy sinh viên trong khoa chúng tôi nhận thấy 

đa số sinh viên còn yếu ngoại ngữ. Điều này cản trở rất lớn đến việc tiếp nhận tri thức của họ. 

- Bảy là, Cần có liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu 

sản phẩm khoa học sẽ tài trợ cho đề tài nghiên cứu, sau đó họ sẽ ứng dụng đề tài đó vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Như vậy việc nghiên cứu khoa học sẽ có được hai nguồn quan 

trọng: đầu vào là kinh phí hỗ trợ từ doanh nghiệp, đầu ra: công trình nghiên cứu đến được 

thực tiễn. 

4. KẾT LUẬN 

Qua các phân tích trên, chúng ta đã thấy rõ lợi ích của hoạt động nghiên cứu khoa học đối 

với sinh viên; mặt khác hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên cũng có ý nghĩa vô 

cùng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện các giải pháp nêu trên, chất lượng 
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đầu ra được nâng cao hơn nữa, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở 

tuyển dụng, từ đó nâng cao uy tín của khoa Điện- trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh trên 

phạm vi toàn quốc. 
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TÓM TẮT: Trong cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế như hiện nay, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

và các doanh nghiệp có mối liên kết chia sẻ, bổ sung, cùng tác động vào quá trình đào tạo nghề nhằm đạt đến 

mục tiêu có lực lượng lao động kỹ thuật, có kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu sản xuất của các doanh 

nghiệp góp phần phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Tiến tới đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp đang là 

điểm quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý, các trường đào tạo nghề và các doanh nghiệp. Giải quyết được 

vấn đề này thì doanh nghiệp, nhà trường và người lao động đều có lợi. Tuy nhiên, trên thực tế hoạt động đào tạo 

của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh mới thí điểm liên kết thực tập với Điện lực Nghệ An, cùng một số 

doanh nghiệp và đào tạo nghề cho khu công nghiệp Vũng Áng. 

I. ĐÀO TẠO NGHỀ PHẢI GẮN KẾT VỚI TẾ CÁC DOANH NGHIỆP LÀ YÊU CẦU 

CẤP THIẾT  

 Tất cả các trường dạy nghề trong cả nước đều ý thức được rằng, để đáp ứng được yêu 

cầu sản xuất kinh doanh mang lại lợi nhuận cao, tốn ít chi phí cho doanh nghiệp, một trong 

những yếu tố quan trọng là phải có nguồn nhân lực có kỹ thuật cao, có chất lượng tốt và đủ 

mạnh. Một số doanh nghiệp tự bỏ kinh phí để xây dựng đội ngũ giáo viên thực hành nghề, 

giáo viên kèm cặp để đào tạo lại lực lượng lao động của họ, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển 

giao công nghệ hoặc công nghệ mới. Việc đào tạo diễn ra trong quá trình thực hiện các công 

việc cụ thể, nguyên công cụ thể, điều kiện làm việc cụ thể nhưng vẫn đảm bảo an toàn lao 

động và vệ sinh môi trường. Phương pháp này giúp cho người lao động có được kiến thức 

tổng hợp, kinh nghiệm thực tế, có cách nhìn khái quát về hệ thống sản xuất kinh doanh của xí 

nghiệp và học được những phương pháp làm việc chủ động, độc lập, sáng tạo của bản thân và 

làm việc theo nhóm có sự giám sát quản lý của cán bộ kỹ thuật tại doanh nghiệp phụ trách. 

 Hiện nay tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã thay đổi phương pháp giảng 

dạy truyền thống thầy đọc trò ghi chép sang phương pháp giải dạy tích hợp và phương pháp 

giảng dạy theo chương trình mô đun, chương trình đào tạo do bộ LĐTB & XH ban hành, sinh 

viên được trang bị tốt kiến thức cơ sở, kiến thức cơ bản, kiến thức thực hành nghề tùy thuộc 

bậc học, ngành học. Tuy nhiên nội dung các bài giảng chủ yếu bám sát chương trình đào tạo ít 

được bổ sung cập nhật thông tin từ thực tế sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Trong 

khi đó  các doanh nghiệp đều không ngừng đổi mới, cải tiến kỹ thuật tránh lạc hậu, lỗi thời, 

cải tiến công nghệ, luôn luôn cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức về sản xuất, kinh doanh 

và tồn tại trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Để khắc phục yếu điểm trên các 
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doanh nghiệp sau khi tuyển dụng phải dành thời gian tổ chức cho người lao động mới vào làm 

việc bổ sung thêm phần kiến thức mà họ chưa có cơ hội được học ở trường. Để thực hiện tốt 

mục tiêu của nhà tuyển dụng, của các cơ quan, các doanh nghiệp trường ĐHSPKT Vinh vừa 

phải hoàn thành chương trình đào tạo, phải tạo ra những sản phẩm hoàn hảo, có trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỹ luật, có đạo đức nghề 

nghiệp tốt nhưng phải có kỹ năng thực tế thông qua liên kết thực tập, tiến tới liên kết đào dạo 

với các doanh nghiệp. Sư phối hợp, liên kết tốt giữa nhà trường và doanh nghiệp sẽ là nền 

tảng cho sự thành công của Nhà trường và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.  

II. THỰC TRẠNG MỐI LIÊN KẾT GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ 

THUẬT VINH VỚI ĐIỆN LỰC NGHỆ AN VÀ KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG 

1.Nhà trường liên kết thực tập với Công ty Điện lực nghệ An 

 1.1. Giới thiệu về  Công ty Điện lực Nghệ An 

 Công ty Điện lực nghệ An là một doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty 

Điện lực Miền Bắc, có chức năng vận hành quản lý lưới điện 35KV trở xuống  và kinh doanh 

phân phối điện năng trên địa bàn của 20 huyện, thành, thị thuộc tỉnh Nghệ An nhằm phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội và đồi sống dân sinh tỉnh nhà. Công ty Điện lực 

Nghệ An là đơn vị phân phối điện có bề dày kinh nghiệm trong việc quản lý kinh doanh điện 

năng với lực lượng cán bộ công nhân viên chức lên đến 1200 người, phát huy những lợi thế 

sẵn có, trong những năm gần đây, bên cạnh các hoạt động chính trị, công ty Điện lực Nghệ 

An đã liên tục mở rộng đa ngành nghề như tư vấn thiết kế, kinh doanh viễn thông…, tạo thế 

mạnh cho công tác sản xuất- kinh doanh của đơn vị ngày càng phát triển, bước đầu đem lại 

hiệu quả nhiều mặt cả về kinh tế và xã hội. Tên tiếng Anh: Nghệ An power Company- tên viết 

tắt: PCNA- Địa chỉ số 7- Đường V.I. Lenin- Phường Hưng Phúc- Thành Phố Vinh- Nghệ An 

 1.2. Nhu cầu nhân lực  và ứng viên dự tuyển vào Công ty Điện lực Nghệ An năm 2013 

Bảng tổng kết nhu cầu tuyển lao động có trình độ tại Công ty Điện lực Nghệ An năm 2913  

TT Ngành nghề 
Nhu cầu 

(người) 
Đại học Cao đẳng 

Số lượng 

 ứng viên 

 (ĐH/CĐ người) 

ứng viên  

trúng tuyển 

(ĐH/CĐ người) 

1 Cơ khí 20 5 15 32/86 5/15 

2 Điện 120 25 95 48/341 24/90 

3 Điện tử 05 05 -- 37 5 

3 kế toán 06 04 02 36/25 6/3 

4 CNTT 08 08 - 45 08 

 1.3.Thực trạng và nguyên nhân 

 - Sinh viên sau khi tốt nghiệp xin việc gặp rất nhiều khó khăn. Theo thống kê của viện 

lao động khoa học và xã hội công bố bản tin cập nhật thị trường lao động quí I năm 2015, bản 

tin ghi tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm đều gia tăng. Số lao động trình độ đại học, sau 
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đại học tăng từ 162.000 lên gần 178.000 người; lao động tốt nghiệp cao đẳng tâng từ 79.000 

người lên hơn 100.000 người. 

 - Số sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề chiếm tỷ lệ rất thấp.  

 -  Các trường đào tạo một cách tràn lan, chưa nghiên cứu nhu cầu doanh nghiệp một cách 

khoa học, chưa quan tâm nhiều đến xu thế phát triển của xã hội và doanh nghiệp cần gì. 

 - Mục tiêu số 1 của một số trường là tuyển sinh lấy số lượng làm đầu nên khi ra trường 

sinh viên “lơ nga, lơ ngơ” không làm được việc gì, với quan điểm đủ số lượng thì mới đảm 

bảo doanh thu.  

 - Nguyên nhân sâu xa dễ thấy nhất là ai cũng đặt lợi ích của mình lên trên hết, để hậu 

quả cho xã hội lãnh đủ, các nhà tuyển dụng không có người làm việc, còn các chi phí về tiền 

của, thời gian của người đi học thì bị lãng phí. 

 - Một tỷ lệ lớn sinh viên chưa đáp ứng được nhu cầu công việc, thiếu tự tin trong giao 

tiếp, đặc biệt là ngoại ngữ, kiến thức chuyên môn được trạng bị còn nặng về lý thuyết, ít thực 

tiễn dẫn đến kém về kỹ năng. 

 - Nhà trường và doanh nghiệp chưa có sự kết hợp nhuần nhuyễn trong công tác đào 

tạo nghề để giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận sớm với môi trường sản xuất công nghiệp. 

 1.4. Liên kết giữa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh với Công ty Điện lực 

Nghệ An 

 Công ty Điện lực Nghệ An là doanh nghiệp có mối quan hệ thân thiết và lâu dài của 

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, như đào tạo, thi 

nâng bậc cho công nhân, chuyển giao công nghệ, tìm hiểu thiết bị, khai thác thiết bị  mới khi 

một trong hai bên có nhu cầu. Đặc biệt chú trọng đến việc nhà trường đưa sinh viên đi thực 

tập tại các đơn vị thành viên của Công ty Điện lực Nghệ An. Trong thời gian qua Công ty 

Điện lực Nghệ An tạo điều kiên cho Sinh viên Khoa Điện đi thực tập tại Điện lực thành phố, 

thị xã và điện lực các huyện trong tỉnh Nghệ An. Trong quá trình thực hiện có rất nhiều việc 

sinh viên đã  học và làm được như qui trình vận hành, qui trình sản xuất, nắm được qui trình, 

qui phạm an toàn điện, giúp sinh viên biết sữa chữa kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện, hiểu 

thêm về chuyên môn nghiệp vụ ngành điện.  

 - Để giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm Khoa Điện đã chủ động cho sinh viên tự liên 

hệ khi có quan hệ với xí nghiệp trong và ngoài tỉnh, nếu không tự liện hệ được Khoa Điện sẽ 

liên kết với Điện lực Nghệ An đưa sinh viên đi thực tập.  

 - Sau khi sinh viên thực tập kết thúc phải viết báo cáo thu hoạch, có lịch trình tiến độ 

thực tập, nội dung thực tập, được cán bộ kỹ thuật tại Điện lực Nghệ An nhận xét đánh giá kết 

quả thực tập. Hiệu ứng cho quá trình thực tập tại doanh nghiệp đã để lại cho sinh viên những 

bài học quí giá,  quan niệm về thời gian, quan niệm về ý thức công nghiệp và đặc biệt là sinh 

viên được trao đổi, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo 
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nhóm, kỹ năng quản lý nhân sự…,đồng thời giúp giảng viên trong quá trình quản lý sinh viện 

tại xí nghiệp có cách nhìn thực tế hơn, có kinh nghiệm hơn trong công tác đào tạo và thực tế 

sản xuất, góp phần cho các bài giảng sau này sinh động hơn có liên hệ thực tế tại các doanh 

nghiệp. 

 - Tuy nhiên sự kết hợp giữa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh với Công ty Điện 

lực Nghệ An vẫn chưa thực sự hài hòa, chưa có những buổi cùng nhau thảo luận đánh giá kết 

quả của quá trình sinh viên thực tập, chưa đúc rút được các kinh nghiệm trong thời gian thực 

tập.  Mặt khác khung chương trình đào tạo của nhà trường chưa linh hoạt nên quá trình phối 

hợp đôi khi chưa mang lại hiệu quả cao trong quá trình hợp tác, khi doanh nghiệp có việc để 

sinh viên thực tập thì không có sinh viên và ngược lại khi sinh viên đi thực tập thì doanh 

nghiệp không có nhu cầu tiếp nhận. 

2. Nhà trường liên kết đào tạo với khu kinh tế vũng Áng 

 2.1.Giới thiệu vài nét về khu kinh tế Vũng Áng 

Khu kinh tế  Vũng Áng nằm ở huyện Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh, thuộc vùng trọng điểm kinh 

tế Bắc trung bộ cách Hà Nội khoảng  390 km, sát quốc lộ 1A, đường xuyên Việt và điểm đầu 

của tuyến nối với nước bạn Lào. Bắc và Đông giáp biển Đông, phía nam giáp  tỉnh Quảng 

Bình, phía tây giáp các xã kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Hải, Kỳ Hưng và Thị trấn Kỳ Anh. Với địa 

thế thuận lợi, lưng tựa vào Núi, Mặt hướng ra biển Đông, cách thành phố Hà Tĩnh và Mỏ sắt 

Thạch Khê 60 km về phía Bắc, có cụm cảng Nước Sâu Vũng Áng – Sơn Dương. Khu công 

nghiệp Vũng Áng nằm trên trục giao thông Bắc Nam, hàng lang kinh tế Đông Tây rất thuận 

lơi cho sự phát triển. Từ Khu công nghiệp Vũng Áng theo quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, 

đường sắt Bắc Nam có thể giao lưu kinh tế với mọi vùng trong cả nước, theo đường quốc lộ 

8A và 12A kết nối với đường Hồ Chí Minh đi qua cửa khẩu Cầu Treo và Cha Lo. Đây là 

tuyến đường ngắn nhất từ cảng biển Việt Nam đến với Trung Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái 

lan là điều kiện thuận lợi cho mở rộng hợp tác phát triển, kinh tế khu vực. Mục tiêu phát triển 

kinh tế Vũng Áng theo hướng tổng hợp đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực với các trọng tâm như 

ngành công nghiệp luyện kim, ngành công nghiệp chế tạo cơ, chế tạo đóng mới và sữa chữa 

tàu thuyền là trung tâm nhiệt điện lớn của cả nước, với lợi thế biển nước sâu thuận lợi cho 

việc xây dựng Cảng và dịch vụ hậu cảng. Đến thời điểm 2006 đã có 14 dự án đầu tư vào Khu 

kinh tế Vũng Áng ( đến nay có 6 dự án đi vào hoạt động) với số vốn trên 22.000 tỷ đồng, các 

dự án lớn đang kêu gọi đầu tư như dự án liên hợp luyện kim, dự án mỏ Sắt Thạch Khê, trung 

tâm nhiệt điện Vũng Áng, nhà máy chế biến Pigmen, nhà máy đóng mới và sữa chữa tàu biển, 

nhà máy Nước Vũng Áng, các dự án lắp ráp ô tô, động cơ, sản xuất xi măng, men gốm cao 

cấp… 

  Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khu kinh tế Vũng Áng vấn đề đào tạo nghề  

luôn luôn được các cấp chính quyền quan tâm. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án 
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đầu tư tại đây, Chính phủ đã xây dựng và nâng cấp trường dạy nghề Việt Đức Hà Tĩnh và 

nhiều trường trung cấp nghề, trường Đại học Hà Tĩnh. Tuy nhiên các trường đóng tại Hà Tĩnh 

chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo, chỉ có trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật Vinh mới thực 

hiện tốt việc đào tạo nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng, đây là địa chỉ đào tạo tin cậy nhất 

không những cho Khu kinh tế Vũng Áng mà cho cả miền trung, Tây nguyên và cả nước. 

 2.2. Những kết quả đạt được trong liên kết đào tạo 

 Trong thời gian qua, nhò sự quan tâm chỉ đạo của ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng, 

giữa trường ĐHSPKT Vinh và các doanh nghiệp đã có những hình thức hợp tác liên kết hiệu 

quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả nhà trường và doanh nghiệp, bước đầu đã đáp ứng được 

nhu cầu nhân lực cho doanh nghiệp, đáp ứng được nhu cầu học tập, chuyển dịch ngành nghề, 

chuyển giao công nghệ và giải quyết việc làm cho dân địa phương, nhất là bộ phận lớn người 

dân tại vùng Vũng Áng huyện Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh. 

  Trường ĐHSPKT Vinh và một số doanh nghiệp tại Vũng Áng  thực hiện ký kết hợp 

đồng đào tạo và cung ứng lao động hay thực hiện biên bản cam kết về hợp tác đào tạo và cung 

ứng nhân lực. Quá trình xây dựng chương trình đào tạo liên kết Nhà trường cần tăng tính phù 

hợp với công nghệ sản xuất và dịch vụ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cử chuyên gia giỏi 

đến tham gia góp ý, xây dựng các chương trình  từ cơ sở đến hoàn thiện, phân tích nhiệm vụ 

đến thiết kế các môdun đào tạo. Phần lớn các chương trình đào tạo các nghề được cụ thể gắn 

với thực tiễn và chuyển biến tích cực theo định hướng của thị trường lao động và nhu cầu của 

doanh nghiệp 

 Nhiều doanh nghiệp tại khu kinh tế Vũng Áng yều cầu nhà trường liên kết cho sinh 

viên thực tập sản xuất để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp như: tổng công ty lắp máy LiLaMa, 

nhiệt điện Vũng Áng, Cảng Sơn Dương… 

  Nhiều xí nghiệp tại khu kinh tế Vũng Áng theo định kỳ hàng năm tuyển dụng tiếp 

nhận sinh viên ra trường với số lượng lớn, cụ thể năm 2011 tuyển dụng gần 300 sịnh viên 

ngành cơ khí chế tạo, năm 2012 tuển dụng lên đến 650 sinh viên gồm nhiều ngành nghề như 

cơ khí, điên, điện tử, tin học, năm 2013 -2014 tuyển dụng lên đến 1200 sinh viên, năm 2015 

dự  tuyển dụng lên đến 1500 sinh viên . 

 2.3. Những hạn chế  và nguyên nhân trong việc liên kết 

 Bước đầu của sự liên kết đã có những thành công và có kết quả nhất định nhưng so 

với yêu cầu đặt ra thì vẫn còn hạn chế, đó là: 

 - Chất lượng đào tạo nghề đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu 

cụ thể của doanh nghiệp về các kỹ năng mềm như tác phong công nghiệp, khả năng làm việc 

theo tổ, nhóm. Kỹ năng nghề của người học ở một số nghề vẫn còn khoảng cách so với thực 

tế. Vì vậy khi xây lắp hoặc khi bảo dưỡng, sữa chữa các máy móc thiết bị với công nghệ hiện 

đại, chưa đáp ứng được vẫn phải thuê chuyên gia và công nhân nước ngoài. 
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 - Công tác dự báo  nhu cầu nhân lực trước mắt và lâu dài chưa được quan tâm, việc 

xác định nhu cầu đào tạo trên cơ sở nhu cầu thị trường lao động chưa được thực hiện tốt nên 

cơ cấu đào tạo theo cấp trình độ và nghề đào tạo chưa hợp lý, chưa gắn bó hữu cơ với nhu cầu 

nhân lực của doanh nghiệp và thị trường lao động. 

 - Việc ký kết hợp đồng đào tạo giữa nhà trường và các doanh nghiệp chưa được 

thường xuyên, phần lớn các doanh nghiệp còn trăn trở, ràng buộc hợp đồng, chưa thiết lập 

được mối liên kết chặt chẻ giữa các doanh nghiệp và nhà trường. 

 - Sự tham gia vào hoạt động đào tạo nghề của các doanh nghiệp tại khu kinh tế Vũng 

Áng còn thụ động, chưa có hành lang pháp lý, chưa có văn bản xác định doanh nghiệp là một 

trong những chủ thể của  hoạt động dạy nghề. 

 Nguyên nhân của những hạn chế trên đây chủ yếu là: 

 - Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đào tạo nghề chưa hoàn chỉnh và chưa đồng bộ. 

Các văn bản dưới luật về quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp trong hoạt động dạy nghề 

còn thiếu, không ràng buộc được các doanh nghịêp có trách nhiệm phối hợp nhà trường trong 

các vấn đề liên quan về tuyển sinh, tổ chức đào tạo và sử dụng nhân lực sau khi ra trường. 

 - Chất lượng đào tạo chưa thực sự đạt yêu cầu của sản xuất với kỹ thuật cao, công 

nghệ hiện đại ở một số doanh nghiệp nên  số doanh nghiệp đó chưa thật sự an tâm về chất 

lượng đào tạo. 

 - Giữa  nhà trường và các doanh nghiệp chưa có tiến nói chung về thông tin dự báo 

nhu cầu lao động có tay nghề của doanh nghiệp, chưa có cơ chế phối hợp nhằm thiết lập được  

mối liên kết  chặt chẻ giữa các doanh nghiệp với nhà trường   

III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT GIŨA NHÀ TRƯỜNG VÀ 

DOANH NGHIỆP 

1. Yêu cầu phía nhà trường phải có chương trình đào tạo thích hợp 

 - Nhà trường nên đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu của doanh nghiệp, không đào tạo 

tràn lan, chỉ đào tạo theo chương trình có sẳn mà không quan tâm đến xu thế của xã hội. 

 - Đề cao tinh thần hợp tác với doanh nghiệp, phối hợp với doanh nghiệp đưa ra 

chương trình đào tạo ngắn hạn phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp, giúp sinh viên dễ 

giành khi tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp 

 - Thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia của doanh 

nghiệp cùng với hội đồng khoa học và các khoa chuyên môn của nhà trường để giáo viên và 

sinh viên có cơ hội tiếp cận khoa học, tiếp cận công nghệ mới trong nước và quốc tế. 

 - Trong chương trình đào tạo phải có đủ thời gian để sinh viên đi thực tập sản xuất, 

thực tập tốt nghiệp, thực tập trãi nghiệm giúp người học làm quen với tác phong và môi 

trường công nghiệp, tiếp cận với thực tế thiết bị khoa học tiến tiến mà nhà trường không có 

điều kiện đầu tư hoặc chưa kịp đầu tư thiết bị mới. 
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2. Yêu cầu các doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng chương trình đào tạo 

 Thực trạng hiện nay trường đại học SPKT Vinh khi xây dựng chương trình đào tạo 

chủ yếu dựa vào chường trình khung do bộ ban hành, trên cơ sở đó tự xây dựng chương trình 

để đáp ứng nhu cầu đào tạo các ngành, các nghề. Cùng với sự pháp triển của khoa học, công 

nghệ mới, chương trình đào tạo cũ có thể bị lạc hậu, không hoàn toàn thích ứng với thực tê. 

Bên cạnh đó các doanh nghiệp luôn cập nhật thông tin, trang bị thiết bị mới thay thế thiết bị 

lạc hậu nhằm nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đứng trước thực tế 

trên trường ĐHSPKT Vinh khi xây dựng chương trình đào tạo rất cần có sự tham gia đóng 

góp của các doanh nghiệp, đặc biệt là Công ty Điện lực Vinh và các doanh nghiệp tại khu 

kinh tế Vũng Áng. Phần quan trọng nhất cần có hội thảo, trao đổi cùng xây dựng chương trình 

cho giai đoạn thực tập nâng cao, thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp và trãi nghiệm tại các 

doanh nghiệp có xu thế phát tiển công nghệ trong tương lai. 

3. Các doanh nghiệp phải hổ trợ kinh phí cho quá trình đào tạo 

Trên thế giới ở các nước phát triển khi sử dụng lao động của các trường đào tạo nghề, các 

doanh nghiệp phải trả một phần kinh phí đào tạo cho nhà trường, thực chất là trả kinh phí mua 

sản phẩm đã được đào tạo, để các trường đào tạo tái sản xuất ra sản phẩm là nguồn nhân lực, 

thực tế hiện nay điều này chưa thực hiện được. Nhà trường đào tạo ra nguồn nhân lực chủ yếu 

dựa vào kinh phí do nhà nước cấp và một phần do người học phải đóng góp. Kinh phí của các 

trường phục vụ đào tạo chỉ đủ đáp ứng các yêu cầu cơ bản còn muốn nâng cao kỹ năng nghề 

nghiệp rất khó khăn, bởi lẻ cần đến trang thiết bị, thiết bị càng tiên tiên giá thành càng cao 

trong khi đó kinh phí nhà trường không kham nỗi.  Vì vậy để có được chất lượng đào tạo đáp 

ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp thì ngoài việc các cơ sở đào tạo nâng cao hơn nũa chất 

lượng đào tạo, các doanh nghiệp cần hỗ trợ kinh phí cho cơ sở đào tạo, cho người học để đáp 

ứng nhu cầu  nguồn nhân lực chất lượng cao 

4. Việc đưa sinh viên đi thực tập sản xuất thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp 

 - Các cơ sở sản xuất các doanh nghiệp chưa mặn mà niềm nở đóng nhận sinh viên 

thực tập, vì thời gian sinh viên thưc tập ngắn không bỏ công họ hướng dẫn kèm căp, mất thời 

gian, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất làm ra sản phẩm. 

 - Cho dù các cơ sở đào tạo các trường dạy nghề có đầu tư trang thiết bị hiện đại cũng 

khó có thể đáp ứng được với yêu cầu thực tế, sinh viên ra trường không khỏi bở ngở trước các 

dây chuyền công nghệ hiện đại của các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện nay.  

 - Để khắc phục được phần nào các vấn đề nêu ra ở trên trường ĐHSPKT Vinh đặc biệt 

là Khoa Điện đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viện đi thực tập ngoài tại một số 

doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh như tập đoàn KHKT Hồng Hải, Công ty Canon Việt Nam, 

Tổng công ty Lắp Máy LILAMA, Công ty đầu máy Toa Xe Vinh, Công ty cổ phần Cơ Khí 

Vinh, Công ty điện lực Nghệ An, và các doanh nghiệp tại khu kinh tế Vũng Áng … 
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IV. KẾT LUẬN 

 Xu thế hiện nay của ngành giáo dục là nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là các 

trường đào tạo nghề, trong đó có trường ĐHSPKT Vinh cần liên kết với các doanh nghiệp, 

các tập đoàn kinh tế và khu Công nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm huy động 

được đội ngũ công nhân có tay nghề cao, kỹ sư thường xuyên tiếp cận được những công nghệ 

sản xuất hiện đại và có nhiều kinh nghiệm trong thực tế sản xuất của các doanh nghiệp cùng 

tham gia hướng dẫn, giảng dạy. Mặt khác sinh viên có thể được học thực hành trên các thiết 

bị hiện đại của doanh nghiệp mà trường không thể có được. Hiện nay trường ĐHSPKT Vinh 

và một số doanh nghiệp đang áp dụng mô hình liên kết cho sinh viên cuối khóa đi thực tập 

sản xuất, thực tập tốt nghiệp tùy vào điều kiện giảng dạy và cơ sở sản xuất của các doanh 

nghiệp. Liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp là giải pháp giúp cho chất lượng 

đào tạo của nhà trường và tuyển dụng của doanh nghiệp xích lại gần nhâu hơn. 
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TÓM TẮT: Bài viết nêu thực trạng liên kết giữa khoa Điện-ĐHSPKT Vinh với các doanh nghiệp và đề xuất các 

giải pháp cần thiết để tăng cường sự liên kết đó nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội, từng 

bước đổi mới và phát triển, đào tạo từ hướng “cung” sang đào tạo theo hướng “cầu” giúp sinh viên tìm được 

việc làm ngay sau khi ra trường, đáp ứng thời kỳ hội nhập. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở Việt Nam hiện nay, giáo dục bậc đại học có một vai trò quan trọng trong việc cung cấp 

lực lượng lao động lành nghề đáp ứng trực tiếp cho thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo ở nhiều trường đại học nói chung và trường ĐHSPKT 

Vinh nói riêng chưa cao, chưa thật sự gắn kết giữa nhu cầu với sử dụng; vẫn còn khoảng cách 

lớn giữa trình độ tay nghề của sinh viên mới ra trường và yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao 

động. Vì vậy rất nhiều người sau khi đã tốt nghiệp đại học vẫn không đáp ứng được yêu cầu 

công việc. Các doanh nghiệp đều khó tìm được những lao động vừa ý, hoặc tuyển dụng được 

thì doanh nghiệp cũng phải cử đi tập huấn, đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ thì mới có thể 

sử dụng được. Một trong những nguyên nhân quan trọng của tình trạng này là do thiếu sự liên 

kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực. 

Chính vì vậy, cần tăng cường sự liên kết giữa các trường với doanh nghiệp vì đây là nhu cầu 

khách quan xuất phát từ lợi ích của hai phía. Do đó, các cơ sở đào tạo nói chung và ĐHSPKT 

Vinh nói riêng phải giải quyết hiệu quả bài toán giữa phát triển nhanh quy mô, ngành nghề 

đào tạo vừa  nâng cao chất lượng đào tạo. Đây cũng chính là góp phần nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội và đồng thời là nhiệm vụ quan trọng trong 

định hướng phát triển khoa Điện, trường ĐHSPKT Vinh. 

2. THỰC TRẠNG LIÊN KẾT GIỮA KHOA ĐIỆN VỚI DOANH NGHIỆP  

Khoa Điện Trường ĐHSPKT Vinh là nơi đào tạo nhân lực cung cấp nhân lực ngành 

Điện cho các công ty, các khu công nghiệp, khu chế xuất của tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà 

Tĩnh và khu vực phía nam. Thực trạng hiện nay đang cho thấy: Nhiều sinh viên ngành Điện khi 

ra trường rất khó tìm được việc làm như mong muốn trong khi đó doanh nghiệp lại thiếu đội 

ngũ lao động có trình độ, có khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển trong điều kiện hội nhập kinh 

tế quốc tế và khu vực. Nguyên nhân là việc đào tạo của chúng ta vẫn chưa thực sự sát với nhu 

cầu của doanh nghiệp, sinh viên ra trường còn thiếu nhiều thứ để thích nghi và đáp ứng nhu cầu 

của doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung như: Thiếu kỹ năng mềm, thiếu kiến thức thực 

tế công việc, ít cập nhật phát triến công nghệ máy móc thiết bị và ứng dụng mới… 
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Trong những năm qua, công tác đào tạo của Khoa Điện Trường ĐHSPKT Vinh đã có 

nhiều đổi mới và phát triển, đào tạo từ hướng “cung” sang đào tạo theo hướng “cầu” đáp ứng 

phần nào nhu cầu xã hội. Sự liên kết giữa Khoa Điện Trường ĐHSPKT Vinh với các doanh 

nghiệp cũng đã được quan tâm. Khoa đã tham mưu cho nhà trường có nhiều giải pháp để tăng 

cường mối liên kết này như: tổ chức “Hội thảo với các doanh nghiệp”, “Hội thảo nâng cao 

chất lượng dạy học tích hợp”, “ Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín 

chỉ”…Qua các hội thảo này, Khoa và nhà trường  cũng đã nắm bắt được một số thông tin về 

nhu cầu đào tạo, nhu cầu lao động, các thông tin phản hồi về chất lượng đào tạo của Khoa và 

các thông tin khác từ sinh viên cũ đã ra trường. 

Khoa đã phối hợp với Phòng công tác HSSV; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ 

trợ sinh viên để tổ chức các chuyên đề hỗ trợ sinh viên tìm việc làm,  tổ chức các hoạt động 

dịch vụ việc làm, bồi dưỡng cho sinh viên có kỹ năng khi đi thực tập cuối khóa, học tập ngoại 

khóa, tìm hiểu thực tế, hướng nghiệp, tiếp nhận  đơn  đăng  ký tìm việc và được  đăng  ký  

tuyển  dụng  từ  các doanh nghiệp. Kết quả đã giới thiệu được  số lượng sinh viên nhận việc từ 

các doanh nghiệp, công ty. Khoa đã xây dựng được mối quan hệ với các doanh nghiệp và các 

nhà tuyển dụng để tổ chức gặp gỡ giữa sinh viên với các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng. 

Thông qua chương trình này sinh viên  rút  ra được nhiều bài học quý giá cho việc chuẩn bị 

hội nhập của mình khi ra trường. 

Hàng năm, khoa phối hợp nhà trường gửi các sinh viên đến thực tập tại các công ty, 

doanh nghiệp để thực hiện các đề tài tốt nghiệp, giải quyết các vấn đề trong thực tế. Từ những 

mối quan hệ này, các doanh nghiệp đã trực tiếp thông báo tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp 

ngành Điện công nghiệp và ngành Tự động hóa. 

Nhà trường cũng đã ký kết với các công ty, nhà máy, xí nghiệp, xác định nhu cầu nhân 

lực trong những năm tới để có hướng đào tạo nhân lực cho sát với nhu cầu thực tế. giúp sinh 

viên trực tiếp tiếp xúc với các công nghệ tiên tiến của nước ngoài, làm quen với những quy 

định làm việc của công ty…Nhiều doanh nghiêp, công ty cũng đã liên hệ với nhà trường để 

cấp học bổng  hoặc hỗ trợ học phí cho sinh viên học tập rồi về làm việc cho công ty. 

Tuy nhiên, việc liên kết với các doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc 

phục trong thời gian tới: 

Việc tổ chức lấy ý kiến chuyên gia và của người sử dụng lao động tuy có được thực 

hiện, nhưng phạm vi chưa rộng, chưa sâu nên nội dung chương, trình đào tạo chưa thật sự  sát 

với nhu cầu của người sử dụng lao động. 

Việc thu thập thông tin về nhu cầu đào tạo, chất lượng đào tạo của Khoa phạm vi nắm 

bắt thông tin còn hẹp, chưa đầy đủ và kịp thời; việc biên soạn giáo trình, tài liệu chưa có sự 

tham gia ý kiến đóng góp của các chuyên gia, người sử dụng lao động và các doanh nghiệp. 

 Do chưa có cơ chế cả về trách nhiệm và quyền lợi nên sự gắn kết giữa trường Đại Học 

SPKT Vinh và doanh nghiệp chưa được thường xuyên, chặt chẽ nhất là sự liên kết trong việc 

xác định nhu cầu đào tạo, hỗ trợ đào tạo và thực tập, tham quan thực tế nên chưa thực sự đáp 

ứng được yêu cầu rèn kỹ năng nghề cho học sinh. Việc nắm bắt về tình hình việc làm của học 

sinh khi ra trường chưa đầy đủ, độ tin cậy chưa cao và khó thực hiện.Chính vì vậy nhà trường 
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vẫn đang  chủ yếu đào tạo theo khả năng “cung” của mình chứ chưa thật sự đào tạo theo 

“cầu” của xã hội. 

3. CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ LIÊN KẾT GIỮA KHOA ĐIỆN TRƯỜNG 

ĐHSPKT VINH VÀ CÁC DOANH NGHIỆP  

* Phải tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp bên ngoài và các đơn vị sử dụng nhân 

lực ngành Điện trong việc đào tạo nhân lực để đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện tốt nhất cho 

sinh viên sau khi ra trường có đủ khả năng về chuyên môn, trải nghiệm thực tế và các kỹ năng 

sắn sàng cho công việc được đảm nhận. 

* Cần gắn việc thực tập cuối khóa tại doanh nghiệp của sinh viên với việc tìm hiểu kỹ càng  

về nhu cầu thực sự từ doanh nghiệp đó để nắm bắt được những ưu thế nổi bật cũng như những 

khó khăn thách thức và đặc biệt là về lĩnh vực nhân sự cần tuyển dụng của doanh nghiệp. 

* Đối với sinh viên trong thời gian đang học tập thì việc tích lũy kinh nghiệm làm việc để 

đáp ứng nhu cầu công ty và doanh nghiệp là điều rất khó khăn vì vậy chúng ta cần thiết phải 

quan tâm và coi trọng việc học thực hành, kiến tập, thực tập, các hoạt động đoàn-hội, ngoại 

khóa và cả những công việc khi sinh viên đi làm thêm ngoài giờ học …đây chính là những cơ 

hội rất tốt và có giá trị để sinh viên hoàn thiện về mọi mặt.  

* Thiếu tự tin và lòng đam mê cũng là một yếu tố cản trở sinh viên phấn đấu trở thành một 

người nhiệt tình, tâm huyết, yêu ngành nghề để cống hiến hết mình cho công việc. Chính vì 

vậy đội ngũ thầy cô giáo cần phải luôn đổi mới phương pháp truyền thụ kiến thức, gần gủi và 

tìm hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của sinh viên để quá đó không những nâng cao chất 

lượng đào tạo mà còn tạo cho sinh viên sự tự tin và hứng thú trong học tập nghiên cứu và làm 

việc có hiệu quả. 

* Cần liên kết nhiều hơn nữa với các tập đoàn, với các doanh nghiệp, công ty. Tổ chức 

thăm quan học tập ngoại khóa, kí kết hợp tác thực tập cho sinh viên năm cuối để giúp cho 

sinh viên có cơ hội giao lưu tiếp cận với thực tế, thiết bị máy móc và công nghệ mới đồng 

thời qua đó chúng ta cũng sẽ nắm được các thông tin để phát triển nâng cao chất lượng và 

điều chỉnh các chuyên ngành, chương trình nội dung đào tạo cho phù hợp với nhu cầu của 

doanh nghiệp. 

Ngoài việc quan tâm đào tạo trình độ chuyên môn thì cũng cần hướng tới đào tạo kỹ năng 

mềm cho sinh viên thông qua các hoạt động đoàn – hội, hoạt động xã hội. 

*Khoa cần tích cực phối hợp với nhà trường cam kết cung cấp nguồn nhân lực được đào 

tạo theo nhu cầu doanh nghiệp.  

 *Bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng cần phải đưa ra các thông tin về nhu cầu nhân lực, 

mức lương khởi điểm và các quyền lợi theo quy định tùy vào thời gian và công việc khi sinh 

viên ra trường đáp ứng được nhu cầu. Cần quan tâm việc biên soạn chương trình đào tạo, cập 

nhật những thay đổi về công nghệ, tổ chức hội thảo chuyên đề có sự tham gia, đánh giá của 

doanh nghiệp. 

*Tổ chức tiếp xúc lấy ý kiến góp ý từ sinh viên cũ  trong việc đi thực tập, kiến tập và 

những công việc đúng chuyên ngành mà sinh viên đã và sẽ đảm nhiệm, tìm hiểu nắm bắt 

thông tin về sinh viên mới tốt nghiệp để bổ cứu cho sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp. 
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*Khoa phải chủ động tìm hiểu thị trường lao động tại địa phương và khu vực, nắm bắt định 

hướng phát triển kinh tế xã hội ở địa phương để xác định ngành nghề đào tạo, xây dựng 

chương trình, nội dung đào tạo cho phù hợp, tức là thực hiện phương châm “đào tạo những gì 

xã hội cần chứ không phải đào tạo những gì mà mình có”. 

*Phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, gắn chặt giữa Khoa với nhà tuyển dụng và 

doanh nghiệp từ việc xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, tham gia đào tạo, hướng dẫn 

thực hành, thực tập đến việc hỗ trợ cơ sở thực hành, thực tập thông qua các hợp đồng. 

*Khoa không ngừng tăng cường nguồn lực đảm bảo các điều kiện cho việc nâng cao chất 

lượng đào tạo, gắn chặt giữa học đi đôi hành, giữa rèn luyện kiến thức, kỹ năng  nghề nghiệp 

với kỹ năng sống cho học sinh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động và  

cuộc sống hiện đại. 

*Phải có phương án nắm bắt được thông tin kịp thời về nhu cầu đào tạo nhân lực có sự 

phối hợp với các ngành ở địa phương và tham gia của các trường và doanh nghiệp để đảm bảo 

gắn chặt giữa đào tạo với sử dụng. 

*Cần có cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa Khoa với doanh 

nghiệp và quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin về nhu cầu 

lao động và hỗ trợ trong quá trình đào tạo. 

 
Tổ chức hội thảo chuyên đề có sự tham gia, đánh giá của doanh nghiệp là hết sức cần thiết 

4. KẾT LUẬN     

Mối liên kết giữa Khoa Điện Trường ĐHSPKT Vinh với doanh nghiệp là một tất yếu 

khách quan, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập WTO. Liên kết này dựa trên quy luật 

kinh tế, quan hệ cung cầu và đảm bảo hài hoà lợi ích nhà nước cũng như lợi ích của mỗi bên 

liên kết. 
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Vì vậy cần phải tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội nói chung, cán bộ quản lý nhà 

trường và chủ doanh nghiệp nói riêng để mối liên kết ngày càng chặt chẽ và hiệu quả góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội. 

Giải quyết tốt một số vấn đề cơ bản nêu trên thì hàng năm chúng ta có thể kí kết với doanh 

nghiệp các hợp đồng cung ứng ứng nhân lực đủ điều kiện khi sinh viên tốt nghiệp ra trường 

đảm bảo việc làm ổn định cho sinh viên thì việc tuyển sinh đầu vào sẽ ổn định và phát triển, 

nâng cao được chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu góp phần phát triển khoa Điện lên 

một tầm cao mới. 
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tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách (ICECH 2014) 
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TÓM TẮT: Thực trạng giáo dục đất nước ta hiện nay là “thừa thầy, thiếu thợ”, mất cân bằng về chiến lược 

đào tạo, dẫn đến nghịch lý: Thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp đổ xô đi học trung cấp nghề, cao đẳng nghề phù hợp 

với năng lực và nhu cầu lao động của xã hội. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, mảng thực hành đào tạo nghề của 

Khoa Điện trường ĐH SPKT Vinh chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức. Tác giả muốn góp ý về chiến lược 

phát triển Khoa Điện giai đoạn 2015 – 2020 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư, cử nhân 

trong đó chú trọng đến kỹ năng thực hành, ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội.  

1. Thực trạng của giáo dục Việt Nam: Thạc sĩ, Cử nhân thất nghiệp đổ xô học trung cấp 

nghề, cao đẳng nghề [1][2] 

Thực trạng đáng buồn của giáo dục Việt Nam mà báo chí đã nói rất nhiều là tình trạng 

lao động có trình độ Đại học, thậm chí sau Đại học bị thất nghiệp hoặc phải làm những công 

việc không đúng với bằng cấp chuyên ngành được đào tạo. 

Lý do Thạc sĩ, Cử nhân thất nghiệp là gì? 

Có quan điểm cho rằng chính vì “bệnh thành tích” từ lúc học phổ thông cũng như tâm lý 

háo danh về bằng cấp Đại học cũng như mức lương trả cho người lao động không theo năng 

lực mà theo bằng cấp. Hơn nữa có quá nhiều trường Đại học ra đời nên kéo theo chất lượng 

giảm xuống, ai cũng có thể học đại học [4]. Chính quan điểm “phải học Đại học bằng mọi 

giá” đã dẫn đến thực trạng nhiều Cử nhân ra trường thất nghiệp do học những ngành học xã 

hội đang thừa hoặc do học những ngành nghề không phù hợp với khả năng và sở thích…Một 

số Thạc sĩ ra trường thất nghiệp hoặc thất nghiệp “trá hình” tức làm công việc không đúng 

chuyên môn được đào tạo mà nguyên nhân là một số Cử nhân tốt nghiệp Đại học không xin 

được việc, tiếp tục học tiếp Thạc sĩ để hy sẽ dễ kiếm việc hơn khi trong đơn xin việc, phần ghi 

học vị có chữ ThS. Đây cũng là lý do của đa số Cử nhân học tiếp lên Thạc sĩ ngay sau khi tốt 

nghiệp Đại học. 

Vì sao Cử nhân, Thạc sỹ thất nghiệp? 

Những người có trình độ học vấn “cao” này nộp đơn xin việc vào các vị trí công chức, 

viên chức, đơn vị hành chính sự nghiệp của các cơ quan nhà nước – những vị trí công việc 

không cần đến bằng Cử nhân hay Thạc sỹ. Thậm chí những doanh nghiệp tư nhân cũng chẳng 

tuyển dụng họ vì lý do đơn giản, vị trí làm việc này không cần bằng cấp trình độ Cử nhân, 

Thạc sỹ. Có chủ doanh nghiệp tư nhân cho rằng họ sẽ không tuyển mấy ông Cử nhân, Thạc sỹ 

“thất nghiệp” vì lý do họ có trình độ cao mà thất nghiệp thì có thể “không biết làm việc”, 

không có kỹ năng thực hành nghề nghiệp mà chỉ có một mớ lý thuyết suông, có tuyển dụng 

vào làm công việc phổ thông thì cũng sẽ nhanh “nhảy việc” khi có cơ hội khác. 

mailto:tdungtmv@gmail.com
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Thạc sĩ, Cử nhân thất nghiệp đổ xô học trung cấp nghề, cao đẳng nghề 

Không tìm được việc làm đúng với chuyên ngành, bằng cấp được đào tạo, cho nên gần 

đây nhiều cử nhân, thạc sĩ đã chọn đường... lùi bằng cách đi học nghề, học trung cấp, cao 

đảng nghề. Chuyện nghe rất khó tin nhưng đang diễn ra. 

Ở góc độ đào tạo, đó là một sự tốn kém, lãng phí khủng khiếp của gia đình, xã hội. Đó 

cũng là hậu quả của thực trạng thừa thầy thiếu thợ, một thời gian dài người học - người dạy và 

cả người sử dụng lao động "u mê" chạy theo bằng cấp. Vậy nhưng, phía sau sự lãng phí và "bi 

kịch" này chưa hẳn là con đường u ám. 

Đối với người học, việc "quay đầu" này không phải bước lùi mà là con đường để họ 

định vị lại bản thân. Điều mà trước đây ở môi trường ĐH hay trên nữa là cao học đã không 

giúp họ nhận ra mình là ai. Chỉ đến khi ra trường, họ được thực tế đáp trả khi năng lực không 

đi cùng bằng cấp. Hay một đáp trả khác: xã hội không cần thứ họ đang có, còn nhiều người 

thì vẫn đang cố chạy theo. 

2. Đặc điểm, tình hình đào tạo thực hành nghề ở Khoa Điện ĐH SPKT Vinh 

Xuất phát điểm từ trường đào tạo công nhân kỹ thuật, Khoa Điện ĐH SPKT Vinh có 

nhiều ưu điểm đào tạo nghề. Đội ngũ giáo viên có năng lực, trình độ, có nhiệt huyết, say mê, 

tận tâm với công việc. Với truyền thống đã đào tạo được nhiều thế hệ công nhân, kỹ thuật 

viên được các công ty tuyển dụng đánh giá cao về tay nghề cũng như tác phong làm việc. 

Hiện nay, các sinh viên còn có cơ hội lấy chứng chỉ nghề quốc gia, một trong những 

bằng chứng về năng lực chuyên môn để các em vững tin nộp hồ sơ tuyển dụng các công ty 

trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân, từ khi trường lên Đại học, mọi cố gắng, nỗ lực của nhà 

trường tập trung vào đào tạo hệ Đại học. Tất nhiên về lâu dài đó là chiến lược đúng đắn. Mặc 

dù là một trong 15 trường trọng điểm quốc gia về đào tạo nghề, nhưng vài năm trở lại đây 

mảng đào tạo nghề chưa được nhà trường quan tâm đúng mức. Thiết bị thực hành chậm đổi 

mới, không đồng bộ, vật tư thì thiếu hụt dẫn đến tình trạng sinh viên chỉ biết trên lý thuyết 

còn hạn chế về thực hành. Có sinh viên ra trường 30 năm quay lại trường và nhận xét là ngoài 

các tòa nhà giảng đường ra, các phòng thực hành, thực tập “vẫn thế”, nghĩa là gần như không 

thay đổi so với những năm 80 của thế kỷ trước mặc dù công nghệ bây giờ đã phát triển quá 

nhanh. Trong công nghiệp không còn sử dụng Công tắc tơ, Rơ le nhiệt, Aptomat, máy biến 

dòng… của Liên Xô nữa rồi. Tất nhiên đánh giá chỉ mang tính phiến diện, cá nhân nhưng 

cũng phản ánh một thực trạng đáng buồn của trường ĐH SPKT Vinh. Từ một trường đào tạo 

tay nghề hàng đầu trong khu vực, trường đã đánh mất vị trí dẫn đầu về tay trường Cao đẳng 

nghề Việt Nam Hàn Quốc. 

Trong năm học 2015-2016, với sự thay đổi về cách thức tuyển sinh, tạo điều kiện cho 

nhiều học sinh năng lực trung bình, yếu vẫn vào được Đại học, tình trạng “thừa thầy, thiếu 

thợ” lại tiếp tục xảy ra với đa số nộp hồ sơ học Đại học, vào Cao đẳng nghề rất ít. Tuy nhiên, 

với quy luật cung cầu, xu hướng đó sẽ thay đổi. 

3. Nhu cầu xã hội và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư, cử nhân thực hành 

đáp ứng nhu cầu xã hội. 
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Nhu cầu xã hội 

Xét riêng trong tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ, với hàng loạt các khu công 

nghiệp, khu đô thị đang hình thành, nhu cầu nhân lực về cơ khí chế tạo, cơ khí động lực, điện, 

điện tử công nghiệp, dân dụng… đang tăng lên dẫn đến nhu cầu được đào tạo về các mảng 

nghề trên về số lượng cũng như chất lượng. Trong đó có nhu cầu cao về đào tạo ngắn hạn các 

ngành nghê, đặc biệt là ngành Điện.  

Với sự phát triển như vũ bão của khoa học- kỹ thuật nên kiến thức trong các trường đại 

học không theo kịp với thực tiễn công việc. Do đó, các doanh nghiệp, nhà quản lý, kỹ sư, kỹ 

thuật viên muốn trang bị thêm kiến thức chuyên môn thường lựa chọn các khóa đào tạo ngắn 

hạn. Không phải ngẫu nhiên mà các nền giáo dục lớn như Singapo, Anh, Oxtraylia… liên tục 

tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn. Thông tin tuyển sinh tràn ngập các trang Web du học. 

Ở các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng…với rất nhiều trường 

đại học lớn trong nước cũng mở đào tạo ngắn hạn. 

Ưu điểm của các khóa ngắn hạn là tính cô đọng và thực tiễn, vận dụng nhanh và tạo cho 

bản thân sự linh họat khi áp dụng vào thực tế. Cho nên nhu cầu học tập trong các khóa ngắn 

hạn là rất lớn. Ngay ở Nghệ An, trong lĩnh vực Điện công nghiệp và dân dụng cũng có rất 

nhiều cá nhân, đơn vị sản xuất, công ty cần học tập nâng cao trình độ tay nghề về điện lạnh, 

sửa chữa thiết bị điện dân dụng, lắp đặt và cài đặt các tủ điều khiển, lập trình PLC, vi điều 

khiển nâng cao… 

Đây cũng là cơ hội cho các trường kỹ thuật, trường đào tạo nghề trên địa bàn khu vực. 

Trường ĐH SPKT Vinh không nên bỏ lỡ thời cơ này và coi đây sẽ là một định hướng phát 

triển đào tạo cho những năm sắp tới. 

Gải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư, cử nhân thực hành đáp ứng nhu cầu 

xã hội 

Xã hội sẽ tiến tới đánh giá đúng năng lực, đúng vị trí của mỗi cá nhân. Những người 

theo đuổi bằng cấp, cứ muốn có bằng Đại học, Thạc sĩ mà không có thực chất dần dần sẽ nhận 

ra rằng giá trị ảo của bằng cấp. Họ sẽ quay lại học những kiến thức, kỹ năng phù hợp với bản 

thân và theo nhu cầu xã hội mới có hy vọng tìm được công việc phù hợp. Đối với trường ĐH 

SPKT Vinh, không gì bằng nâng cao chất lượng đào tạo trong đó chú trọng kỹ sư, cử nhân 

theo hướng thực hành, ứng dụng chứ không phải hướng nghiên cứu. Do vậy, chiến lược phát 

triển trong tương lai của Khoa Điện là tập trung vào đào tạo các kỹ sư thực hành theo đúng 

bản chất, tức là khi ra trường sinh viên có kiến thức chuyên môn cơ bản, có tay nghề thành 

thạo, được tiếp xúc, thực hành trên các thiết bị tương đối hiện đại và có khả năng nắm bắt, cập 

nhật kiến thức, kỹ năng mới. 

Muốn vậy, Khoa Điện và trường ĐH SPKT Vinh phải có các biện pháp cụ thể: 

Thứ nhất là nâng cao trình độ giảng dạy của các giáo viên. Trong điều 63 của luật giáo 

dục: "Nhà giáo có nhiệm vụ không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao đạo đức, phẩm chất, 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nêu gương tốt cho người học". Đã làm nghề giáo, nhất là 

giảng dạy về kỹ thuật là lĩnh vực phát triển rất nhanh, phải luôn luôn nắm bắt, cập nhật các 

kiến thức, thiết bị mới trong công nghiệp đang sử dụng. Có nhiều cách, hàng năm cử các giáo 

http://www.ask.edu.vn/
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viên học tập ở các trường hiện đại hơn, tham quan học hỏi các dây chuyền sản xuất trong các 

nhà máy, học tập, nghiên cứu, trao đổi kiến thức chuyên môn trong các buổi sinh hoạt, hội 

thảo chuyên đề… 

Thứ hai là khi biên soạn chương trình bám sát theo theo nhu cầu xã hội, những kiến 

thức, kỹ năng không còn sử dụng nữa có thể cắt bớt, giảm tải, và có những chương trình mở 

để cập nhật kiến thức mới cho sinh viên. Thay đổi chương trình đào tạo với sự tham gia của 

doanh nghiệp được xem là một giải pháp mới. Lãnh đạo các ĐH Quốc gia, ĐH Bách khoa, 

Ngoại thương, Thái Nguyên đều khẳng định trong vài năm trở lại đây, việc biên soạn chương 

trình của các ĐH và các trường này đều có sự tham gia góp ý của doanh nghiệp [3]. 

Thứ ba là trang bị cơ sở vật chất, vật tư thiết bị đầy đủ, tương đối hiện đại. Thiết bị, 

phương tiện dạy học không chỉ minh họa, trực quan hóa điều trình bày giảng giải của giáo 

viên mà chính là nguồn tri thức, phương tiện truyền tải thông tin phương tiện tư duy, nghiên 

cứu học tập, tiếp cận tự nhiên và xã hội giúp học sinh tự tìm kiến thức. Trong thực hành lại 

càng quan trọng hơn nữa, không chỉ quan sát, lắng nghe mà phải thực hành, phải trực tiếp tiếp 

xúc, làm việc với máy móc, thiết bị thực, phải làm ra sản phẩm hoặc thao tác vận hành như 

trong dây chuyền sản xuất mới nắm bắt được, mới có kỹ năng làm việc được. Như vậy, việc 

đầu tư trang thiết bị là điều không thể thiếu trong các trường kỹ thuật, nhất lại là trường thiên 

về ứng dụng. Tất nhiên không thể đầu tư tràn lan mà phải có trọng điểm, về những thiết bị sử 

dụng phổ biến trong công nghiệp, hoặc là mô hình nền tảng cho các thiết bị, dây chuyền sản 

xuất thực tế. 

Thứ tư là trường ĐH SPKT Vinh phải có cơ chế mở, thành lập Trung tâm chuyển giao 

công nghệ, dựa trên năng lực của Khoa Điện mở các lớp đào tạo các khóa học ngắn hạn theo 

nhu cầu xã hội hiện nay như: điện lạnh, sửa chữa thiết bị điện dân dụng, lắp đặt và cài đặt các 

tủ điều khiển, lập trình PLC, vi điều khiển nâng cao…có thể cấp chứng chỉ hoặc giấy xác 

nhận kết quả học và quan trong hơn là cung cấp cho các học viên những kiến thức, kỹ năng 

cập nhật. Làm tốt điều này vừa nâng cao chất lượng, uy tín của Khoa, Trường vừa cải thiện 

được thu nhập cho giáo viên thúc đẩy họ thêm hăng say làm việc. 

4. Kết luận 

Việc xây dựng chiến lược phát triển khoa Điện cần sự đóng góp trí tuệ của tất cả cán bộ, 

giảng viên và sau đó cần phát huy trách nhiệm, tinh thần đoàn kết để thực hiện cho được 

chiến lược đó. Đồng thời chiến lược đó cần phải thực tiễn phù hợp với đặc điểm, năng lực 

hiện có của Khoa và tính khả thi của nó. Về phía cá nhân, tôi cho rằng về lâu dài, muốn phát 

triển Khoa Điện cũng như trường ĐH SPKT Vinh cần phải phát huy thế mạnh vốn có, đó là 

đào tạo kỹ sư, cử nhân hướng thực hành ứng dụng, cung cấp cho Tỉnh, khu vực Bắc Trung bộ 

và trong nước đội ngũ kỹ thuật viên, giáo viên dạy nghề chất lượng cao. Đầu tư phát triển 

trường theo hướng nghiên cứu sẽ không thể cạnh tranh được với các trường Đại học kỹ thuật 

có truyền thống lâu đời.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1].http://www.tienphong.vn/giao-duc/thac-si-cu-nhan-that-nghiep-do-xo-hoc-van-bang-2-

trung-cap-y-duoc-922062.tpo 
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http://www.tienphong.vn/giao-duc/thac-si-cu-nhan-that-nghiep-do-xo-hoc-van-bang-2-trung-cap-y-duoc-922062.tpo
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TÓM TẮT: Định hướng phát triển khoa Điện đến năm 2020 có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong sự phát 

triển công tác đào tạo tại Khoa, ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ đến Nhà trường. Nội dung bài viết này trình bày 

thực trạng công tác đào tạo tại Khoa, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm định hướng cho sự phát triển 

có tính chiến lược đến năm 2020. Căn cứ vào các số liệu và xu thế xã hội, xác định rõ các chỉ tiêu và lộ trình 

thực hiện để đảm bảo sự phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển công tác đào tạo của khoa Điện và 

Nhà trường. 

 

1. XU THẾ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC 

a. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội  

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt nam giai đoạn 2011-2020 đã xác định mục tiêu 

đến năm 2020 là đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, khi đó 

một số tiêu chí về kinh tế, xã hội, nguồn lực lao động theo dự báo như sau: 

- Về phát triển kinh tế:  

GDP bình quân đầu người khu vực Bắc miền trung và Duyên hải miền trung đến năm 

2020 đạt khoảng 53 triệu đồng, tương đương 2.500 USD bằng khoảng 76% mức bình quân 

đầu người của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển theo chiều sâu, tập 

trung khai thác các lợi thế so sánh của vùng, tỷ trọng công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp đến 

năm 2020 tương ứng là 41,9%, 39,9% và 18,2% [1].  

- Về dân số và nguồn lao động: Đến năm 2015 dân số của Vùng khoảng 20 triệu người 

và khoảng 21,2 triệu người vào năm 2020 [1].  

b. Dự báo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong khu vực 

Theo quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỷ 

lệ lao động qua đào tạo như sau:  

Đến năm 2015, tăng nhanhtỷ lệ nhân lực qua đào tạo trong toàn nền kinh tế với cơ cấu 

hợp lý. Tổng số nhân lực qua đào tạo năm 2015 khoảng 30,5 triệu người (chiếm khoảng 

55,0% trong tổng số 55 triệu người làm việc trong nền kinh tế) và năm 2020 khoảng gần 44 

triệu người (chiếm khoảng 70% trong tổng số gần 63 triệu người làm việc trong nền kinh tế). 

Trong đó, đến năm 2015, số nhân lực được đào tạo trên đại học là 200 nghìn người (chiếm 

khoảng 0,7%) và đến năm 2020 là 300 nghìn người (chiếm khoảng 0,7%). 

Khu vực Bắc Trung bộ với hơn 10 triệu dân, có nhiều khu kinh tế lớn: Nghi Sơn (Thanh 

Hoá), Đông nam, VSIP (Nghệ An), Vũng Áng (Hà Tĩnh), Hòn La (Quảng Bình), Chân mây 

(Thừa thiên - Huế) có nhu  cầu lớn về nhân lực trình độ cao. Chỉ riêng khu kinh tế Vũng Áng 

đã cần một lượng lao động rất lớn. Theo số liệu thống kê từ các doanh nghiệp trong khu vực, 

tính đến năm 2015, khu kinh tế Vũng Áng cần ít nhất trên 7.000 lao động. Với khu vực mỏ sắt 

Thạch Khê, nhu cầu này là trên 2.500 người. Trong đó, bên cạnh lực lượng lao động phổ 

mailto:tdungtmv@gmail.com
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thông thì lao động có trình độ cao đóng vai trò chủ lực [2]. Từ năm 2015 – 2025, lượng lao 

động cần thêm của các khu vực này là trên 15.000 người. Với đặc thù các doanh nghiệp, đơn 

vị đóng trên địa bàn, ngoài những nhóm ngành nghề cơ bản thì cần một nhu cầu rất lớn thuộc 

các ngành kỹ thuật điện, điều khiển và tự động hóa.  

Những số liệu dự báo trên cho thấy, sẽ có một sự thúc đẩy lớn nhằm mục đích tăng 

trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, đầu 

tư mạnh cho giáo dục, số người ở độ tuổi lao động tăng và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo. 

Có thể khẳng định rằng, cần phải đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu theo chiến lược phát triển 

nguồn nhân lực trình độ cao, đòi hỏi phải đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn với số lượng 

lớn. Nhận thức được điều này, với mong muốn được góp phần cung cấp nguồn nhân lực trước 

mắt và lâu dài cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của khu vực Bắc Trung bộ và 

Duyên hải miền trung và cụ thể là trước mắt bù đắp những thiếu hụt nhân lực cho các lĩnh vực 

thuộc ngành điện.//phần tiểu kết chưa có chủ ngữ để thực hiện mục tiêu. 

2. THỰC TRẠNG VỀ CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TẠI KHOA ĐIỆN 

Khoa Điện, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tiền thân là ban Điện trường Sư 

phạm Kỹ thuật 3 được thành lập vào 12/1989 với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho khu 

vực Bắc miền trung. Đặc biệt là đào tạo giáo viên dạy nghề. Cùng với sự phát triển chung của 

nhà trường, khoa Điện đã trải qua các thời kỳ tách nhập với các nhiệm vụ và quy mô đào tạo 

ở các giai đoạn khác nhau. Giai đoạn 1989 đến 1998 với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực 

ngành Điện xí nghiệp & dân dụng, đội ngũ giáo viên dạy nghề cho khu vực miền trung. Giai 

đoạn 1999 đến 2006 nhiệm vụ được thay đổi khi sát nhập với ngành điện tử và đổi tên thành 

khoa Điện - Điện tử. Giai đoạn tiếp theo do quy mô phát triển nên ngày 03 tháng 5 năm 2006 

khoa Điện - Điện tử được chia thành hai khoa đó là khoa Điện và khoa Điện tử [3]. Hiện nay, 

khoa Điện có chức năng đào tạo và quản lý HS - SV, tham gia nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ, bao gồm: 

- Ngành Kỹ thuật điện, trình độ thạc sĩ. 

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển & 

Tự động hóa, trình độ đại học, cao đẳng.Trong đó, đối với ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - 

Điện tử trình độ đại học được đào tạo theo hai hướng chuyên sâu là Điện công nghiệp và Hệ 

thống điện. 

- Nghề Điện công nghiệp,nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp 

trình đô cao đẳng. 

Với lưu lượng tuyển sinh bình quân hàng năm có khoảng 300-400 sinh viên, tổng số 

sinh viên chính quy tại khoa Điện là hơn 1300 sinh viên. Tháng 12 năm 2014 khoa Điện chính 

thức đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện, với số lượng học viên khóa 1 là 24 học viên, 

khóa 2 là 16 học viên và hiện nay đang tuyển sinh khóa 3 dự kiến nhập học vào cuối năm 

2015. Năm học 2015 – 2016 khoa Điện triển khai đào tạo lớp kỹ sư chất lượng cao khóa 1. 

Bên cạnh việc đào tạo các hệ chính quy, khoa Điện còn được giao nhiệm vụ đào tạo các hệ 

liên thông từ Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên đại học thuộc các ngành Công nghệ kỹ thuật điện, 
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điện tử và Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa [3]. Ngoài công tác đào tạo, khoa 

Điện tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ mới, góp 

phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và tham gia giải quyết các vấn đề 

thực tiễn về khoa học công nghệ của địa phương.  

3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO 

Đổi mới, đa dạng hoá công tác đào tạo, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả, đạt chuẩn đào tạo của các nước tiên tiến trong khu vực và tiếp cận quốc tế, đáp ứng nhu 

cầu của sự nghiệp CNH – HĐH, phát triển thương hiệu "khoa Điện - Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh" là những mục tiêu chính mà khoa Điện sẽ hướng tới trong tương lai. Để 

thực hiện được điều đó, cần một số giải pháp cụ thể như sau: 

- Xây dựng quy chế tuyển sinh theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với điều kiện, 

hoàn cảnh của khoa và Nhà trường. 

- Gắn đào tạo với thị trường lao động thông qua các chương trình định hướng của 

ngành và của các địa phương, điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu nhân lực của thị trường để 

xác định cơ cấu ngành nghề, có quan hệ rộng rãi với các doanh nghiệp, gửi sinh viên đến thực 

tập, cử giảng viên đến tham quan nắm bắt được các công nghệ mới và thông tin phản hồi từ 

các đơn vị sử dụng lao động để điều chỉnh công tác đào tạo của Khoa. Thành lập bộ phận 

thông tin thị trường lao động làm cầu nối giữa doanh nghiệp với Khoa và Nhà trường. Tổ 

chức ký hợp đồng đào tạo với các doanh nghiệp. 

 - Tập thể lãnh đạo, cán bộ giáo viên rèn luyện tư duy năng động, nhạy bén, để xây 

dựng quy chế, giải pháp đào tạo theo hướng mềm dẻo, linh hoạt và có chương trình hành động 

cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra. 

- Bổ sung đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và các nguồn lực khác theo hướng chuẩn 

hoá, hiện đại hoá đáp ứng cho việc tăng quy mô và chất lượng đào tạo. 

- Đổi mới nội dung chương trình đào tạo và xây dựng các chuẩn đầu ra đào tạo: Hàng 

năm, sử dụng các phương pháp phân tích ngành, nghề và phương pháp phát triển chương trình 

hiện đại, kết hợp với việc bồi dưỡng giảng viên để xây dựng, đánh giá và hoàn thiện chương 

trình đào tạo theo hướng gắn đào tạo với sử dụng; cập nhật kiến thức công nghệ mới, đảm bảo 

thời gian học học lý thuyết, thực hành, tin học, ngoại ngữ theo quy định, tiếp cận được với 

chuẩn mực đào tạo của thế giới;Xây dựng đủ giáo trình, tài liệu theo chương trình đào tạo; 

xây dựng các chuẩn kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; hoàn thiện qui trình 

đào tạo theo vòng; nhập khẩu một số chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài. 

-  Đổi mới phương pháp dạy và học: Áp dụng các phần mềm dạy học và các thiết bị hỗ 

trợ giảng dạy. Từng bước chuyển đổi phương pháp dạy học truyền thống sang phương pháp 

dạy học mới, lấy người học làm trung tâm và phát huy tối đa tính tích cực của người học, từng 

bước sử dụng phương pháp dạy học hiện đại, sử dụng phương pháp đối thoại, trang bị cho 

người học cách học, giảm thời gian truyền đạt, tăng thời gian thảo luận, thầy đóng vai trò là 

người tư vấn hướng dẫn và tạo môi trường học tập, trò tích cực chủ động tiếp thu kiến thức. 
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- Tăng cường công tác quản lý đào tạo, thành lập bộ phận hỗ trợ giảng dạy cho giáo 

viên mở rộng áp dụng các tiêu chuẩn của các hệ thống quản lý chất lượng hiện đại. Đẩy mạnh 

các hoạt động như: Hội giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, thi học sinh giỏi, thi tay nghề… 

- Tăng cường hợp tác, liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước, hình 

thành các trung tâm liên kết đào tạo của Trường tại các địa phương và các trung tâm liên kết 

đào tạo với nước ngoài tại Trường. Gắn kết chặt chẽ với các công ty điện lực, Sở Công 

thương, Nhà máy và các khu công nghiệp trong khu vực. 

- Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo, định kỳ hàng năm tự đánh giá hoặc mời các tổ 

chức trong nước và nước ngoài đánh giá chất lượng đào tạo theo các chuẩn kỹ năng nghề nghiệp. 

4. CÁC CHỈ TIÊU VÀ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO (Các chỉ tiêu và lộ trình 

phát triển đào tạo.)???? 

Trong giai đoạn 2015-2020,Khoa duy trì các cấp đào tạo thạc sĩ, đại học, cao đẳng, 

cao đẳng nghề, trong đó có loại hình đạo tạo chính quy và không chính quy. Đến giai đoạn 

2017-2020, sẽ phát triển cấp đào tạo cao học và tiến sĩ, các chỉ tiêu cụ thể như sau: 

- Hệ đào tạo Tiến sĩ: Đến năm 2020, mở mã ngành đào tạo Kỹ thuật điện, trình độ tiến 

sĩ. 

- Hệ đào tạo Thạc sĩ: 

+ Giai đoạn 2015-2020: Mở rộng quy mô đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện về số 

lượng, mở liên kết với các trường trong nước. 

+ Giai đoạn 2017-2020: Mở thêm mã ngành đào tạo Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa. 

- Hệ đào tạo Đại học: Phát triển ổn định quy mô đào tạo theo hai ngành đào tạo là 

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa, đạt chỉ 

tiêu tăng 10% hàng năm đến 2020. Tăng cường liên kết đào tạo đại học liên thông, vừa làm 

vừa học ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện -Điện tử với các trường trong nước. Phát triển 

chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử theo 

hướng chuyên sâu Điện công nghiệp với quy mô hàng năm từ 20 – 30 sinh viên. 

- Hệ đào tạo Cao đẳng công nghệ: Ổn định quy mô đào tạo, tiếp tục đào tạo các ngành 

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa. 

- Hệ đào tạo Cao đẳng nghề: Ổn định quy mô đào tạo, tiếp tục đào tạo các nghề Điện 

công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp. Mở thêm nghề đào tạo 

Sửa chữa thiết bị tự động hóa. 

5. KẾT LUẬN 

Là một khoa đào tạo có nhiều thế mạnh trong Nhà trường, với lịch sử 26 năm giáo dục 

và đào tạo. Khoa Điện hiện nay và trong giai đoạn sắp tới, luôn duy trì sự phát triển ổn định 

và là khoa đào tạo nguồn nhân lực trọng điểm của Nhà trường. Để đạt được điều đó, khoa 

Điện cần phải thực hiện các giải pháp, chiến lược một cách đồng bộ. Cần đổi mới, đa dạng 

hoá công tác đào tạo, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả, đạt chuẩn đào tạo 

của các nước tiên tiến trong khu vực và tiếp cận quốc tế, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công 
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nghiệp hóa – hiện đại hóa, duy trì và phát triển thương hiệu "khoa Điện - Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Vinh", trong đó chiến lược phát triển đào tạo đóng vai trò then chốt. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh: Đề án chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng 

cao, 2014. 

[2]. Dự báo nhu cầu nhân lực 2015 đến 2025 - Ngành nghề hội nhập cộng đồng kinh tế 

ASEAN sau 2015. 

[3]. Giới thiệu chung về khoa Điện –Bài viết hội thảo khoa Điện lần thứ VII, 2015. 
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NÂNG CAO CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TẠI KHOA ĐIỆN 

ThS. NGÔ THỊ LÊ 

Giảng viên bộ môn ĐK & TĐH, khoa Điện - Trường ĐHSPKT Vinh 

Email: ngothile@gmail.com  

TÓM TẮT: Hiện nay chất lượng dạy-học tại khoa Điện còn rất nhiều hạn chế. Giảng viên lên lớp ‘hăng say’ 

truyền tải kiến thức còn sinh viên chưa chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức trên lớp và tự học. Giảng viên 

‘chăm’ dạy, thiếu nghiên cứu khoa học còn sinh viên ra trường yếu kém về mặt kiến thức và kỹ năng.  Sự liên kết 

giữa khoa và các doanh nghiệp hầu như chưa có. Vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy-học tại khoa 

Điện trong thời gian tới. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dạy và học là hai chức năng chủ chốt trong ngành giáo dục. Hai chức năng này cùng với 

nhiều chức năng khác quyết định đến chất lượng đào tạo. Tuy ngày càng được mở rộng về số 

lượng trường đại học và sinh viên nhưng sự tụt hậu giữa giáo dục đại học, tri thức và kinh tế ngày 

càng có khoảng cách lớn. Vấn đề này một phần do công tác dạy và học trong các trường đại học 

nói chung và tại khoa Điện – Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh nói riêng. 

2. THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC TẠI KHOA ĐIỆN 

Trong thời gian vừa qua hoạt động dạy học liên tục được chú trọng đầu tư, nhưng chất 

lượng còn rất nhiều hạn chế. Có rất nhiều môn học giảng viên dạy ‘chay’ và sinh viên học 

‘chay’. Sinh viên rất thiếu kiến thức thực tế, không có phương hướng trong việc học và ở 

trạng thái thụ động. Chương trình và phương thức dạy học chậm đổi mới dẫn đến thực trạng 

việc dạy và học ở khoa Điện: 

Đã hơn bốn năm thực hiện việc chuyển đổi từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ 

nhưng cách dạy và học hầu như chưa thay đổi nhiều. Giảng viên vẫn là người truyền tải kiến 

thức, là trung tâm của sự dạy-học. Nội dung chương trình của một môn học rất nhiều, thời 

gian lên lớp ít nhưng sinh viên vẫn chưa chủ động trong việc tự học.  

Phương tiện phục vụ cho công tác giảng dạy rất ít. Trường ĐHSPKT Vinh là một 

trường đại học khoa học công nghệ nhưng giảng viên lên lớp chủ yếu sử dụng ‘công nghệ’ 

phấn-bảng. Có rất nhiều môn học rất cần máy chiếu để nâng cao chất lượng bài giảng và thu 

hút sự thích thú của sinh viên trong việc tiếp cận những vấn đề mới. 

Chất lượng đầu vào của sinh viên thấp, đặc biệt là ngoại ngữ. Việc tự tìm tài liệu, đọc 

tài liệu đối với sinh viên là một việc hoàn toàn mới. Nhưng với phương thức học ngày nay, 

điều đó là bắt buộc. Dẫn đến kết quả học của sinh viên không cao. 

Thời gian giảng viên lên lớp rất nhiều, có thể vượt chuẩn 200% do đó không có điều 

kiện tiếp xúc nhiều với thực tế. Rất nhiều công nghệ mới ra đời, áp dụng phổ biến trong các 

nhà máy sản xuất nhưng giảng viên chưa được tiếp xúc thực tế hoặc có khi chưa biết. Cùng 

với chương trình chậm đổi mới, giảng viên cũng không cung cấp đầy đủ, kịp thời những tiến 

bộ của khoa học công nghệ nên sinh viên ra trường khó tiếp cận được công nghệ sản xuất. 

mailto:ngothile@gmail.com
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Sinh viên chưa được tiếp xúc với các doanh nghiệp trong thời gian học nên rất nhiều em 

sinh viên không có định hướng nghề nghiệp, chưa coi trọng việc học. Tình trạng lên lớp để 

điểm danh, làm bài tập theo kiểu sao chép đối phó là chủ yếu. 

3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC 

Hoạt động dạy-học là hai nhiệm vụ cơ bản của bất cứ một trường đại học nào. Chất 

lượng đầu ra của sinh viên phản ánh chất lượng đào tạo của khoa. Để khoa Điện ngày một 

phát triển : 

Không ngừng đổi mới chương trình, nội dung đào tạo phù hợp với sự phát triển khoa 

học và công nghệ trên thế giới. Tăng cường biên soạn giáo trình, bài giảng chuyên ngành phù 

hợp với chương trình đào tạo của khoa, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có tài liệu chính 

thống trong việc tự học. 

Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động sáng tạo của sinh 

viên. Hướng dẫn, yêu cầu sinh viên tìm tài liệu, đọc tài liệu, sử dụng thành thạo các phần 

mềm chuyên ngành Điện.  

Cần trang bị thêm các phương tiện dạy học (đặc biệt là máy chiếu), các phòng thí 

nghiệm có tính chuyên môn cao và tích hợp để có thể thí nghiệm hoặc thực hành được nhiều 

nội dung. Kêu gọi sự đầu tư, hợp tác với các doanh nghiệp trong tỉnh và khu vực để xây dựng 

các phòng thí nghiệm/thực hành trọng điểm. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để giảng 

viên đầu tư tâm huyết và thời gian vào công tác nghiên cứu khoa học. 

Tăng cường tổ chức các cuộc tham quan, khảo sát thực tế cho giảng viên và sinh viên ở 

các nhà máy hoặc xí nghiệp phục vụ công tác dạy và học tập. 

Liên kết đào tạo giữa khoa/nhà trường và doanh nghiệp. Doanh nghiệp cung cấp thông 

tin để khoa nắm được thị trường lao động. Biết được doanh nghiệp cần gì để khoa có phương 

thức đào tạo thích hợp. Đồng thời sinh viên ra trường có nhiều cơ hội làm việc ở các doanh 

nghiệp này hoặc các doanh nghiệp tương tự như thế. Điều này cũng sẽ là yếu tố quan trọng để 

thu hút sinh viên đăng ký vào học. 

Tăng cường cho sinh viên tiếp cận doanh nghiệp từ khi còn được đào tạo trong khoa 

thông qua các đợt thực tập thực tế. Tổ chức hội nghị doanh nghiệp và sinh viên. Những đánh 

giá và lời khuyên của các nhà kinh doanh có tác động rõ rệt đối với sinh viên. 

4. KẾT LUẬN 

Chất lượng giáo dục quyết định chất lượng nguồn nhân lực để phát triển toàn diện mọi 

mặt của một đất nước từ văn hoá, kinh tế, an ninh.... Ngày nay, chất lượng giáo dục luôn là 

mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Đây cũng là một yêu cầu tất yếu để khoa Điện có 

những chiến lược phát triển phù hợp với xu thế chung của cả nước cũng như trên toàn thế giới 

đảm bảo chất lượng đầu ra của sinh viên khoa Điện ngày càng tiến gần với yêu cầu của các 

đơn vị sử dụng nhân lực. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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[1]. Lê Hoàng Vũ, Ban ISO – Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM, “Đảm bảo 

chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp”. 

 [2]. Trịnh Thị Hoa Mai- Khoa Tài chính- Ngân hàng, Trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc 

gia Hà Nội - Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế- Luật 24 (2008), “Liên kết đào tạo giữa 

nhà trường đại học với doanh nghiệp ở Việt Nam”. 
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GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA 

HỌC CHO SINH VIÊN KHOA ĐIỆN 

ThS. PHẠM VĂN TUẤN 

Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện, khoa Điện- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

Email: phamvantuan@vute.edu.vn 

TÓM TẮT: Nghiên cứu khoa học (NCKH) luôn được coi là một trong những hoạt động quan trọng nhất của 

sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng. Với số lượng lớn, Sinh viên khoa điện luôn đứng đầu trong các cuộc 

thi, phong trào bề nổi. Vậy tại sao, trong hoạt động NCKH sinh viên của khoa còn có thành tích hạn chế? Bài 

báo đã nêu rõ những khó khăn, hạn chế của sinh viên khoa khi tham gia NCKH, đồng thời tác giả cũng đề xuất 

một số giải pháp nhằm khuyến khích và nâng cao số lượng cũng như chất lượng các đề tài NCKH trong học 

sinh, sinh viên. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

NCKH luôn được coi là một trong những hoạt động quan trọng nhất của sinh viên tại 

các trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, hoạt động này đã thật sự thu hút, lan tỏa sâu rộng 

hay chỉ dừng lại ở một bộ phận sinh viên nhất định? Có phải sinh viên nào cũng hào hứng với 

hoạt động NCKH hay không? Nhà trường, Khoa, Đoàn trường và Hội Sinh viên trường đã 

làm tốt hay chưa vai trò tạo môi trường, hỗ trợ sinh viên học tốt và tham gia NCKH? Là 

những câu hỏi khiến nhiều bạn trẻ băn khoăn. 

2. LỢI ÍCH TỪ VIỆC NCKH CỦA SINH VIÊN 

Khi tham gia NCKH, sinh viên sẽ tập làm quen với một đề tài nghiên cứu quy mô nhỏ, 

sẽ được tiếp cận với những vấn đề cụ thể, có ý thức đào sâu suy nghĩ, và tập cách tư duy để tự 

nghiên cứu giải quyết một vấn đề. Trong quá trình thực hiện đề tài sinh viên sẽ nảy sinh ra 

nhiều hướng giải quyết khác nhau. Quá trình này sẽ giúp sinh viên rèn luyện tư duy độc lập, 

biết bảo vệ lập trường khoa học của mình. Một số đề tài khoa học thường do một nhóm từ hai 

sinh viên trở lên cùng thực hiện do một sinh viên làm trưởng nhóm vì vậy việc cùng thực hiện 

một đề tài nghiên cứu cũng giúp sinh viên phát triển các kỹ năng mềm như làm việc theo 

nhóm với sự chia sẻ ý thức và trách nhiệm, thêm vào đó là kỹ năng tra cứu tư liệu, phương 

pháp phân tích, tổng hợp. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện và bảo vệ một đề tài NCKH sẽ rèn giũa cho sinh viên kỹ 

năng diễn đạt, trình bày một vấn đề, kỹ năng thuyết trình, tập cho sinh viên phong thái tự tin 

khi bảo vệ trước một hội đồng khoa học. Đây cũng là trải nghiệm rất quý báu và thú vị mà 

không phải bất kỳ sinh viên nào cũng có được trong quãng đời sinh viên của mình. 

Bên cạnh những kiến thức và kinh nghiệm thu được thông qua việc NCKH, sinh viên 

còn được tạo điều kiện trong việc nâng cao kết quả học tập. Mỗi sinh viên tham gia viết bài 

báo khoa học, bài tham luận hội thảo hay thực hiện đề tài nghiên cứu sẽ được cộng thêm điểm 

rèn luyện. Đây cũng là cách thức giúp các sinh viên đạt được kết quả học tập cao cuối năm 

học. 
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Một lợi ích khó đong đếm mà việc thực hiện đề tài nghiên cứu mang lại cho sinh viên là 

việc gây dựng các mối quan hệ xã hội. Thứ nhất, quá trình tiếp cận với các thầy cô hướng dẫn 

sẽ thúc đẩy sự gắn bó hơn trong quan hệ của sinh viên với các thầy cô. Sau quá trình cộng tác 

sinh viên sẽ học hỏi được rất nhiều từ các thầy cô kiến thức cũng như những kinh nghiệm 

thực tế. 

Tóm lại, việc NCKH trong sinh viên có bốn lợi ích to lớn: nâng cao và củng cố kiến 

thức, đào sâu suy nghĩ; phát triển và rèn luyện kĩ năng mềm; có cơ hội nhận điểm thương từ 

Khoa và Nhà trường; và tạo dựng mối quan hệ xã hội. Những lợi ích này cần được phổ biến 

để sinh viên sớm nhận ngay ra từ những năm học thứ nhất, thứ hai. 

3. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ KHI SINH VIÊN THAM GIA NCKH 

Trong NCKH, sinh viên (SV) có rất nhiều thuận lợi như sự tận tình hướng dẫn của thầy, 

cô giáo; hỗ trợ kinh phí, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho NCKH từ khoa và nhà 

Trường…Tuy nhiên, SV vẫn gặp không ít những khó khăn khi tham gia NCKH, cụ thể: 

 - Hiện tại Trường chưa có Văn bản quản lý hoạt động NCKH cho HS- SV; Do vậy, có 

sự lúng túng trong việc triển khai và hướng dẫn hoạt động NCKH cho SV. Ví dụ: Tiêu chuẩn 

xét, đánh giá chất lượng của đề tài; Hồ sơ nghiệm thu đề tài; Kế hoạch NCKH chính khoá cho 

SV; Quyền lợi của SV trong NCKH… 

- Thứ hai là “Thiếu kinh phí” là khó khăn tiếp theo. Thực tế, một đề tài do nhóm SV 

thực hiện tại trường được hỗ trợ kinh phí khá hạn hẹp. Đặc biệt những đề tài cần phải làm thí 

nghiệm, thực nghiệm; Cần có vật tư, thiết bị để thực hiện đề tài, thì vấn đề kinh phí là một vấn 

đề lớn và thực sự khó khăn đối với sinh viên. 

 - “Thiếu kinh nghiệm thực tế”: SV còn bỡ ngỡ trong NCKH. Đây là một trong những 

khó khăn cơ bản, bởi NCKH đòi hỏi phải có kiến thức vững vàng, có tư duy sáng tạo, có kinh 

nghiệm thực tế…Song những yêu cầu này đối với SV là không dễ dàng. 

- Sinh viên còn hạn chế về khả năng nghiên cứu độc lập; thụ động trong việc tiếp cận 

các phương pháp nghiên cứu mới. Thêm vào đó, hiện nay chưa có sự kết hợp hiệu quả giữa 

Thầy và trò trong NCKH. 

- Còn có nhiều sinh viên chưa thực sự hứng thú đối với hoạt động NCKH, chưa xem 

trọng lợi ích của việc NCKH trong quá trình phát triển các năng lực tự học, độc lập nghiên 

cứu; 

- Những ảnh hưởng tiêu cực của lối sống thực dụng, bị động, thiếu tính phấn đấu đã tác 

động đến một số sinh viên làm cho sinh viên thiếu nhiệt tình, ngại khó khăn trong quá trình 

nghiên cứu. 

4. CÁC GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH HOẠT ĐỘNG NCKH CHO SINH VIÊN 

- Thứ nhất là Nhà Trường phải có Văn bản quản lý NCKH trong HS- SV; Theo ý kiến 

chủ quan của tác giả, cần đề ra cụ thể một số nội dung như sau: Mục đích và yêu cầu của hoạt 

động NCKH đối với HS- SV?; Đối tượng tham gia NCKH?; NCKH của sinh viên là một hoạt 

động chính khoá, bao gồm các nội dung chính nào?; Xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH 
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của sinh viên?; Quyền lợi của sinh viên trong NCKH (Ví dụ: Được chọn báo cáo khoa học ở 

Khoa, Trường, dự các hội thảo khoa học trong và ngoài Trường; Những sinh viên có đề tài 

nghiên cứu được chọn báo cáo sinh hoạt khoa học từ lớp trở lên được ưu tiên khi xét các danh 

hiệu sinh viên xuất sắc, tiên tiến, xét các loại học bổng về học tập và khuyến khích tài năng; 

Sinh viên đạt kết quả tốt trong kỳ thi chuyên đề, học sinh giỏi, có các công trình NCKH được 

đánh giá xuất sắc, được Nhà trường xét cộng điểm hoặc cho miễn thi môn học có liên quan; 

Sinh viên có đề tài nghiên cứu được báo cáo tại Hội nghị khoa học từ cấp Khoa/Viện trở lên 

được cộng điểm khi xét ngành học giai đoạn hai;….); Phòng Quản lý Khoa học là cơ quan 

tham mưu giúp Ban giám hiệu thống nhất các nội dung Văn bản quản lý hoạt động NCKH 

của SV. 

- Hai là, Khoa cần Tổ chức các hội nghị học tốt, hội nghị về phương pháp NCKH cho 

sinh viên; Tổ chức các cuộc thi olympic, xuất bản tập san, viết và công bố kết quả nghiên 

cứu trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo, ... để bước đầu định hướng phương pháp 

NCKH cho SV; tạo sân chơi để SV tham gia. 

- Ba là, Các tổ bộ môn, Liên chi đoàn, Hội sinh viên của khoa cần xác định rõ hơn vai 

trò trách nhiệm, vai trò cố vấn chuyên môn, học thuật giúp sinh viên trong công tác NCKH; 

làm tốt hơn công tác tuyên truyền, động viên, khích lệ sinh viên tích cực tham gia NCKH. 

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động, làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng, nhận thức của 

số đông sinh viên về công tác NCKH là điều kiện quan trọng để nâng cao số lượng cũng 

như chất lượng các công trình NCKH. 

- Bốn là, Thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học; chú trọng hướng dẫn và 

đánh giá khách quan, nghiêm túc kết quả tự học, tự nghiên cứu của sinh viên góp phần thúc 

đẩy hoạt động khoa học của sinh viên. 

Năm là, phải cải thiện trình độ ngoại ngữ của sinh viên. Ngoại ngữ là công cụ không 

thể thiếu cho quá trình học tập, NCKH, giúp sinh viên tiếp cận các nền giáo dục, khoa học 

tiên tiến. Hiện nay qua thực tế giảng dạy sinh viên đầu khóa ngành CNTT chúng tôi nhận 

thấy đa số sinh viên còn yếu ngoại ngữ. Điều này cản trở rất lớn đến việc tiếp nhận tri thức 

của họ. Đơn cử, trong môn học “Kỹ thuật lập trình” dành cho sinh viên năm thứ hai ngành 

CNTT, đại đa số sinh viên không hiểu các thông báo của chương trình biên dịch (bằng tiếng 

Anh), do đó họ không phát hiện ra lỗi của chương trình mà họ đang viết để chỉnh sửa. 

- Sáu là,, Sinh viên nên thường xuyên liên lạc với Giảng viên: trao đổi những vấn đề 

khó khăn, những định hướng đề tài mới, những hướng nghiên cứu mà SV hoặc nhóm SV 

yêu thích, từ đó cán bộ giảng viên sẽ có những hỗ trợ, định hướng hợp lý trong hoạt động 

NCKH của SV. 

- Bảy là, Cần có liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu 

cầu sản phẩm khoa học sẽ tài trợ cho đề tài nghiên cứu, sau đó họ sẽ ứng dụng đề tài đó vào 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy việc NCKH sẽ có được hai nguồn quan trọng: đầu 

vào là kinh phí hỗ trợ từ doanh nghiệp, đầu ra: công trình nghiên cứu đến được thực tiễn. 
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4. KẾT LUẬN 

Đất nước đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng như đang 

trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Để thực hiện thành công sự nghiệp 

lớn lao này có một phần không nhỏ sự đóng góp của bộ phận sinh viên. Trong tình hình mới 

đó, nhiệm vụ đặt ra cho mỗi sinh viên bên cạnh việc học tập phải tích cực tham gia nghiên 

cứu khoa học, sáng tạo. Chính vì vậy, hoạt động NCKH trở thành một trong những hoạt động 

có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi sinh viên ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Và 

đối với bản thân khoa điện- Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh, để thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên, Trường và khoa có thể áp dụng các biện pháp nêu trên 

cũng như các biện pháp khác để số lượng đề tài nghiên cứu khoa học hằng năm của sinh viên 

trong khoa tăng về số lượng lẫn chất lượng. 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI KHOA ĐIỆN, TRƯỜNG 

ĐHSPKT VINH  

ThS. NGUYỄN VĂN ĐỘ 

Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện, khoa Điện- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

Email: engineering.do@gmail.com 

TÓM TẮT: Thực tế cho thấy, các hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia chuyển giao công nghệ gắn liền với 

công tác giảng dạy của giảng viên, tại các trường đại học là rất quan trọng và cần thiết. Làm thế nào để phát huy tính 

hiệu quả của vấn đề này? Bài viết chia sẻ suy nghĩ của tác giả về những vấn đề về tình hình, thực trạng và qua đó 

cung cấp các giải pháp cơ bản để góp phần vào việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên 

trong Khoa Điện – Trường ĐHSPKT Vinh, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nghiên Cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu 

đối với các trường đại học kỹ thuật, đây là hoạt động khoa học gắn kết chặt chẽ với quá trình 

đào tạo. Tuy nhiên, trong những năm qua hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong 

trường nói chung và Khoa Điện nói riêng còn nhiều hạn chế, thậm chí còn bị xem nhẹ về 

nhiệm vụ NCKH. Để có giải pháp cho vấn đề này, việc đầu tiên là phải can đảm nhìn thẳng 

vấn đề, phân tích thực trạng, tìm ra nguyên nhân cốt lỏi của vấn đề, từng bước thay đổi phù 

hợp để nâng cao hiệu quả các hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ trong trường đại 

học, đây cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất 

lượng đào tạo trong trường ĐHSPKT Vinh nói chung và Khoa Điện nói riêng. 

II. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI KHOA ĐIỆN 

2.1. Thực trạng, nguyên nhân  

Khoa Điện luôn là một trong những khoa có số lượng sinh viên đông nhất tại trường Đại 

học sư phạm kỹ thuật Vinh. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng đào tạo khoa luôn coi trọng công 

tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chú trọng việc nâng cao trình độ đối với các giảng 

viên. Đến nay Khoa Điện có 27 giảng viên, trong đó có 04 trình độ tiến sĩ và 23 trình độ thạc 

sỹ, có 03 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh. Đây là đội ngũ rất có tiềm năng cho công tác 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Các đề tài nghiên cứu ở các cấp cũng đã 

được phát triển về số lượng và có những chuyển biến về chất lượng. Bên cạnh công tác giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học, Khoa Điện hàng năm tố chức các hội thảo khoa học, tạo ra diễn 

đàn trao đổi học thuật trong chuyên ngành, các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, các báo cáo 

học thuật được thực hiện thường xuyên.  Công tác chuyển giao công nghệ từ các phòng thực 

hành, thí nghiệm mới do nhà trường đầu tư đối với khoa Điện cũng được triển khai. Hàng 

năm tổ chức học tập chuyên đề để cập nhật những kiến thức mới và nâng cao trình độ cho 

giảng viên. Khoa điện khuyến khích giảng viên tham gia viết bài cho các hội thảo khoa học và 

các tạp chí trong nước và quốc tế. Trong điều kiện thực tế Khoa điện đã có những nổ lực tạo 
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ra những hoạt động để từng bước đẩy mạnh công tác NCKH chuyển giao công nghệ, đảm bảo 

chất lượng dạy và học trong toàn khoa.  

Tuy nhiên, công tác nghiên cứu khoa học đối với các giảng viên trong khoa vẫn đang 

còn nhiều hạn chế. Hoạt động thì có nhưng mức độ yêu cầu trong các hoạt động còn nhiều 

vấn đề phải được nhìn nhận đánh giá chính xác, cụ thể: 

- Số lượng các đề tài nghiên cứu còn quá ít, tỷ lệ đề tài trên giảng viên quá nhỏ so với số 

lượng giảng viên trong khoa. 

- Các đề tài sau khi nghiệm thu vẫn chưa có giải pháp để được ứng dụng rộng rãi gắn 

với công tác giảng dạy.  

- Việc nghiên cứu khoa học chủ yếu mang tính chất tự phát trong một số ít giảng viên, 

mang tính chất thời vụ, chưa có tính tự giác.  

- Chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và giảng dạy, sự kết nối khoa học với các 

sản xuất thực tế. 

- Đa số các giảng viên chủ yếu giảng dạy và tham gia các công tác phục vụ giảng dạy 

hoặc phát triển công nghệ gắn liền gắn liền với hoạt động tư vấn.  

- Trong hoạt động khoa học công nghệ, mới chỉ đánh giá theo số bài báo được đăng tải 

và số đề tài nghiên cứu khoa học chưa được xét kỹ hơn về mặt chất lượng và hiệu quả nên vẫn 

còn nhiều tồn tại trong nghiên cứu khoa học vẫn chưa được giải quyết. 

Có nhiều nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan dẫn đến tình trạng trên như:  

- Các giảng viên khi vào trường tham gia giảng dạy ngay từ đầu mà không qua thời gian 

nghiên cứu, điều này ảnh hưởng không tích cực đến việc nghiên cứu sau này và trong quá 

trình giảng dạy. 

- Lịch giảng dạy phân bố, phân công không đồng đều, gây quá tải đối với giảng viên, 

khiến cho họ không có đủ thời gian đầu tư nghiên cứu. Công tác nghiên cứu khoa học thiếu 

tính hệ thống, tập trung, đồng bộ, giảng viên nghiên cứu đề tài còn mang tính đơn lẻ, manh 

mún, Nghiên cứu khoa học chưa thực sự thu hút đông đảo giảng viên tham gia, đặc biệt là 

giảng viên trẻ. 

- Các giảng viên sau khi học tập nâng cao trình độ phần lớn về làm công tác quản lý, 

chưa chú trọng đến công tác nghiên cứu chuyên sâu, chưa thực sự là điểm tựa thúc đẩy phong 

trào nghiên cứu khoa học trong toàn khoa. 

- Cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu còn thiếu. Chưa có các phòng thí nghiệm 

chuyên sâu phục vụ nghiên cứu khoa học cơ bản, cũng chưa có nhiều thiết bị phục vụ nghiên 

cứu khoa học ứng dụng. 

- Rào cản từ cơ chế nghiên cứu khoa học từ nhà trường, thủ tục nghiên cứu khoa học 

còn nhiều phiền hà, rườm rà. Bên cạnh đó, nhiều đề tài nghiên cứu còn bị hạn chế bởi kinh 

phí hạn hẹp. 

- Về phía khoa, chưa có chế tài rõ ràng, giảng viên chưa thực sự có ý thức tự giác, chủ 

động trong công tác nghiên cứu. Nghiên cứu vẫn được xem là vấn đề cá nhân, điều này tạo ra 
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sức ỳ lớn trong mỗi giảng viên. Các giảng viên dựa vào tiết dạy để bù vào giờ nghiên cứu 

khoa học. Vẫn còn một số tư tưởng xem việc nghiên cứu là lợi ích kinh tế. 

- Một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đó là vẫn chưa tìm được thị trường cho việc nghiên 

cứu khoa học. Ngoài phục vụ giảng dạy thì vấn đề kết nối đề tài nghiên cứu với yêu cầu thực 

tiễn là hết sức cần thiết đối với các đề tài mang tính ứng dụng. Chúng ta vẫn đang gặp nhiều 

khó khăn về mặt ý tưởng, nhưng khi đã có ý tưởng thì việc triển khai kết quả nghiên cứu lại 

khó thực hiện vì chưa có môi trường thuận lợi nhằm thương mại hóa các sản phẩm nghiên 

cứu, điều này làm hiệu quả các đề tài nghiên cứu giảm đi tính ứng dụng. 

2.2. Đề xuất một số giải pháp 

Trước yêu cầu của hội nhập và đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của khoa và 

nhà trường. Chúng ta cần thay đổi tư duy, xác định rõ mục tiêu đào tạo gắn liền với công tác 

nghiên cứu khoa học. Xem nghiên cứu là nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác đào tạo của 

khoa. Để làm được vấn đề đó một số giải pháp dưới góa độ cá nhân đối với mục đích nâng 

cao hiệu quả trong nghiên cứu khoa học cho các giảng viên khoa điện như sau: 

- Xây dựng quy chế nghiên cứu khoa học cấp khoa. Khi đã có quy chế và chế tài cụ thể 

rõ ràng, ý thức tự giác nghiên cứu khoa học sẽ được phát huy. Giảng viên sẽ xem việc nghiên 

cứu là nhiệm vụ, từ đó sẽ thoát được sức ỳ đối với khoa học, tạo ra phong trào nghiên cứu 

trong toàn khoa. Quy chế cần có hỗ trợ, thi đua khen thưởng cho các giảng viên tham gia 

nghiên cứu khoa học. 

- Đề xuất đầu tư các thiết bị thí nghiệm chuyên sâu phục vụ nghiên cứu nhằm kiểm 

chứng kết quả nghiên cứu lý thuyết để đề tài có chất lượng cao. Ngoài ra cần trang bị phòng 

chuyên môn phục vụ công tác nghiên cứu cho các giảng viên một cách thuận lợi nhất. Tạo 

điều kiện để giảng viên có thể mượn thiết bị nghiên cứu dễ dàng từ các xưởng thực hành, 

phòng thí nghiệm. 

- Đầu tư nhân lực nghiên cứu, đặc biệt là các giảng viên trẻ. Lãnh đạo khoa cần có đề 

xuất cho các giảng viên tham gia các hội thảo khoa học ở các trường đại học lớn, hội thảo có 

tính chất thường niên, các hội chợ công nghệ … nhằm tiếp cận hướng nghiên cứu, học hỏi 

phương pháp nghiên cứu.  

- Liên kết mạnh mẽ hơn nữa với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để tìm kiếm các ý 

tưởng công nghệ, biến nhu cầu thực tế thành các đề tài nghiên cứu ứng dụng, hợp tác đào tạo 

cung cấp nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ. Hợp tác doanh nghiệp không chỉ nâng 

cao tính ứng dụng của đề tài mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho cả giảng viên tham gia 

nghiên cứu. 

- Tăng số lượng đề tài nghiên cứu cấp khoa nhằm mục đích trao đổi khoa học giữa các 

giảng viên, tạo ra phong trào nghiên cứu trong toàn khoa. Các đề tài cấp khoa không nên yêu 

cầu về hình thức, chỉ cần mang tính khoa học nhằm phục vụ giảng dạy.   

- Thành lập các nhóm nghiên cứu cùng tham gia đề tài, có thể bao gồm cả sinh viên, hỗ 

trợ và tăng cường khả năng nghiên cứu.  
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Kết luận: Với chiến lược phát triển lâu dài, với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, 

nâng tầm vị thế của khoa và nhà trường, chúng ta cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học 

đi đôi với công tác giảng dạy. Việc thúc đẩy khả năng nghiên cứu khoa học trong khoa và 

trong từng giảng viên cần được thực hiện ngay từ bây giờ. Ban lãnh đạo khoa cần tiếp thu các 

ý kiến, tổng hợp và đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên có trình 

độ cao để đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, từng 

bước theo kịp với xu thế phát triển giáo dục đại học trong nước và quốc tế.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 [1]. Nghị định 115/2005/NĐ-CP qui định sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức 

KH&CN công lập. 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC VÀ SỬ DỤNG TIẾNG ANH ĐỐI VỚI 

GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHOA ĐIỆN 

ThS. LÊ KẾ CHINH 

Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện, khoa Điện- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

Email: lekechinh@vute.edu.vn 

TÓM TẮT: Hiện nay công cuộc đổi mới đất nước diễn ra mạnh mẽ, sự mở rộng thị trường của các công ty, tập 

đoàn trong nước ra nước ngoài cũng như sự thâm nhập của các Công ty nước ngoài vào thị trường sản xuất 

trong nước ngày càng diễn ra mạnh mẽ khi Việt Nam đã được gia nhập vào WTO cũng như tham gia vào Hiệp 

định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương - TPP, nhưng việc thiếu kỹ năng làm việc và trang bị 

Tiếng Anh đã làm cho các sinh viên khoa Điện nói riêng cũng như các sinh viên của trường ĐH SPKT Vinh nói 

chung đứng trước những thách thức thực sự nhưng cũng là cơ hội trong việc tìm kiếm việc làm thu nhập cao và 

đảm bảo yêu cầu chuyên môn để có cơ hội phát triển trong nghề nghiệp. Trong bài báo này, tác giả đề xuất một 

số biện pháp để kích thích và nâng cao chất lượng tiếng Anh trong cán bộ giảng viên và sinh viên khoa Điện – 

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Hiện nay Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO (The World 

Trade Organization) và tham gia ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình 

Dương - TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) là một hiệp 

đinh/thỏa thuận thương mại tự do được ký kết giữa 12 nước với mục đích hội nhập các 

nềnkinh tế thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Theo Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt, sinh viên trường nghề về trình độ ngoại ngữ tiếng Anh phải đạt 300 điểm 

TOEIC hoặc tương đương trở lên. Trong đó, học sinh, sinh viên tốt nghiệp các nghề trọng 

điểm theo chương trình đào tạo được chuyển giao từ nước ngoài có trình độ ngoại ngữ tiếng 

Anh đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên và được các tổ chức giáo dục, đào tạo có 

uy tín của khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận văn bằng, chứng chỉ. Các trường nghề 

được công nhận đạt tiêu chí của trường nghề chất lượng cao cũng sẽ được Nhà nước ưu tiên 

đặt hàng thực hiện các dịch vụ dạy nghề từ ngân sách nhà nước. 

Theo các chuyên gia, tiếng Anh hiện đại không còn là môn học tách rời, thuần túy về 

mặt ngôn ngữ như trước đây mà nó cần được giảng dạy kết hợp với các kỹ năng khác, môn 

học khác để phù hợp với môi trường làm việc hiện đại, đa văn hóa ở thế kỷ 21. Nếu chúng ta 

không chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, có hành trang ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế thì 

khó có thể hội nhập nhanh với khu vực và thế giới. 

 Quá trình hội nhập của Việt nam vào thị trường quốc tế ngày càng diễn ra mạnh mẽ kéo 

theo yêu cầu về chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn, tay nghề cao 

cũng như khả năng giao tiếp bằng các ngôn ngữ quốc tế như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng 

Trung, tiếng Nhật ,... mà trong đó tiếng Anh ngôn ngữ được phổ biến nhất được coi là ngôn 

ngữ mang tính Toàn cầu ngày càng cấp thiết. Cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_t%E1%BB%B1_do
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_t%E1%BB%B1_do
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%81-Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
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của đội ngũ kỹ sư sau khi ra trường mạnh về chuyên môn, vững về tay nghề thì còn cần từng 

bước nâng cao chất lượng ngoại ngữ trong nhà trường. 

2. THỰC TRẠNG VỀ VIỆC HỌC VÀ SỬ DỤNG TIẾNG ANH TRONG CÁN BỘ 

GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN KHOA ĐIỆN 

Mặc dù với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, việc học tập rèn luyện 

sử dụng nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ giáo viên và sinh viên có thêm nhiều thuận lợi 

nhưng thực tế năng lực tiếng Anh của giảng viên, sinh viên khoa Điện còn nhiều hạn chế: 

a. Về phía giảng viên: 

- Trình độ tiếng Anh của bản thân các giảng viên chưa đồng đều và chưa thực sự đáp ứng 

được nhu cầu đào tạo đặt ra và cần phải tự bồi dưỡng rèn luyện thêm để đáp ứng nhu cầu 

đào tạo, giảng dạy trong thời kỳ mới. 

- Môi trường công việc cũng như các điều kiện để thực hành tiếng Anh còn hạn chế. 

- Thời gian dành cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công việc cá nhân khá 

bận rộn nên bản thân các cán bộ giảng viên còn ngại trong việc học tập rèn luyện tiếng 

Anh. 

- Các giảng viên về cơ bản có thể đọc và dịch tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành để đáp ứng 

nhu cầu tìm thông tin và tài liệu bằng tiếng Anh nhưng việc sử dụng vào việc trao đổi 

chuyên môn và giảng dạy bằng tiếng Anh còn nhiều hạn chế. 

- Đa số giáo viên trẻ được phân công giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành không có nhiều 

kinh nghiệm về chuyên môn và thuật ngữ chuyên ngành đó do không được đào tạo 

chuyên sâu mà chủ yếu là tự học. Một số khác có kiến thức tiếng Anh chuyên ngành 

vững nhưng phương pháp giảng dạy không phù hợp. 

b. Về phía sinh viên: 

- Mặc dù tiếng Anh là môn học bắt buộc ở cấp học phổ thông nhưng  trình độ tiếng Anh 

của học sinh khi mới vào trường vẫn còn rất kém, điều đó phản ánh thực trạng là lượng 

kiến thức về ngoại ngữ  mà các em  tích luỹ được ở phổ thông không tương xứng với 

thời lượng  mà sinh viên đã được học. Lỗ hổng kiến thức của sinh viên thật sự đáng báo 

động. Các kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên còn rất hạn chế, đặc biệt là các kỹ năng nghe, 

nói. Khả năng nghe và nắm bắt thông tin của đại đa số các sinh viên là dưới mức trung 

bình. Ngoài ra, cũng có rất nhiều các em sinh viên đến từ các vùng nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa của các tỉnh nơi việc dạy và học tiếng Anh rất ít được chú trọng. 

- Một số khác chưa biết chút gì về tiếng Anh vì bản thân các em khi học ở các trường phổ 

thông các em lại học các ngôn ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Trung v.v... 

- Sinh viên còn tự ti về khả năng sử dụng tiếng Anh của mình nên càng ngại tiếp xúc và 

thiếu động lực, kiên trì để có thể tham gia các hoạt động sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp. 
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- Số lượng sinh viên ra trường có thể sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và sử dụng trong 

công việc thực tế còn gặp nhiều khó khăn và cũng làm mất đi cơ hội của bản thân để tìm 

kiếm được mức thu nhập cao. 

3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHO GIẢNG VIÊN, SINH 

VIÊN KHOA ĐIỆN 

 Từ những thực trạng về năng lực tiếng Anh của cán bộ giảng viên và sinh viên khoa Điện, 

tôi xin đề xuất một số giải pháp để khuyến khích và nâng cao trình độ tiếng Anh tại khoa Điện 

như sau: 

Một là, biên soạn chương trình và giáo trình.  

Hiện nay nhà trường đã triển khai Đề án về Đào tạo lớp kỹ sư chất lượng cao đầu tiên 

của nhà trường (khoá 10). Việc biên soạn được chương trình và giáo trình cần chú ý hơn nữa 

yếu tố nhu cầu thực tế của người học và yếu tố vận dụng tài liệu dạy học cũng như những chủ 

điểm, khối kiến thức và kỹ năng phù hợp với đối tượng người học. Thời lượng phân bổ cũng 

cần được tổ chức hợp lý và khoa học. Chương trình và giáo trình được biên soạn có tính đến 

yếu tố nhu cầu người học sẽ tránh làm cho người học hụt hẫng, nhàm chán vì phải luyện tập 

tiếng Anh hoặc tiếng Anh chuyên ngành trong những môi trường “khô cứng”, tình huống xa 

lạ với thực tế công việc, không có tính “thực” (authentic).  

Dựa trên những kết quả nghiên cứu của đề tài về nhu cầu người học và cũng chính là 

nhu cầu thực sự của họ khi làm việc, chương trình và giáo trình cần thiết phải có sự cân đối 

giữa các khối kiến thức và kỹ năng như đã tìm hiểu về nhu cầu, nếu áp dụng cho đối tượng 

đào tạo tại tỉnh Nghệ An hoặc một số khu vực lân cận. 

Hai là, thực nghiệm và triển khai chương trình 

Dựa trên các kết quả điều tra về nhu cầu người học đối với cách thức tổ chức lớp học, 

các khoá học phải được tổ chức phù hợp với điều kiện khách quan, điều kiện người học, khả 

năng nắm bắt, điều kiện thời gian và không gian, nhu cầu thực tế của từng nhóm người học… 

Cụ thể, khóa học sẽ đạt được những kết quả như mong đợi nếu các lớp học đều được khảo sát 

đầu vào để phân lớp theo tình hình thực tế hoặc theo nhóm cùng nguyện vọng và điều kiện. 

Các khóa học còn có thể thành công hơn khi trong chương trình tổ chức cho học viên những 

cơ hội luyện tập sát với thực tế công việc, những dịp tham quan học tập tại các công sở có 

chuyên môn tương tự với nhu cầu công việc định hướng của học viên (công ty nước ngoài 

hoặc liên doanh nước ngoài; hoặc đơn giản chỉ là những tình huống mô phỏng với dụng ý 

luyện tập Tiếng Anh trong môi trường làm việc thật).  

Tài liệu dạy học được xem là một nhân tố quan trọng góp phần vào thành công của khóa 

học. Riêng đối với tài liệu giảng dạy tiếng Anh cho các đối tượng sinh viên của các ngành 

Điện - không phải ngôn ngữ thì chỉ mới dừng lại là của các hội đồng khoa học hoặc giáo viên 

các trường tự soạn. Nội dung các bài học chủ yếu là để giúp học viên tiếp thu một khối lượng 

từ vựng học thuật chuyên ngành khá lớn và hoạt động phát triển kỹ năng thì rất sơ sài, đôi khi 

chỉ thiên về dịch thuật hoặc bài tập củng cố từ vựng. Từ thực tế này cần phải có một chiến 
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lược tiếp cận tài liệu dạy học hiện đại để học viên có thể rèn luyện kỹ năng và tiếp thu kiến 

thức tiếng Anh phù hợp với ngành nghề một cách khoa học. Những loại sách được biên soạn 

theo phong cách giao tiếp với nhiều hoạt động đề nghị và khối kiến thức phong phú, mục đích 

rèn luyện kỹ năng toàn diện và tình huống gần với thực tế.  

Ba là, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên. 

Để giảng dạy các môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh hiệu quả cho đối tượng cán bộ 

công chức, cần phải có chế độ đào tạo giáo viên bài bản và bồi dưỡng giáo viên thường 

xuyên. Theo đó, các khoá bồi dưỡng giáo viên phải được tổ chức thích hợp về thời gian, trình 

độ và điều kiện tham gia. Chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phải có những thay 

đổi về phương pháp tiếp cận hoạt động dạy học, người học và tài liệu hiện đại. Phải làm cho 

giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp cận người học và cách thức hướng hoạt 

động học thành hoạt động nhắm vào người học, phục vụ người học, phát huy tính chủ động tự 

học của người học.  

Bốn là, thay đổi thói quen, nhận thức của sinh viên về việc học để đáp ứng nhu cầu 

xã hội. 

Từ trước đến nay học sinh sinh viên và cả những học viên đã đi làm khi được học tiếng 

Anh đều có thể nêu những lý do khác nhau, nhưng ít người xác định rõ mình học vì cái gì, để 

làm việc gì sau khi kết thúc khóa học. Lý do có thể khách hoặc chủ quan nhưng đã có rất 

nhiều sinh viên, học viên nêu những lý do rất chung rằng họ học vì mọi người xung quanh đã 

học; hoặc họ không muốn mình thua kém…  

Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu thay đổi được nhận thức và thói quen của sinh 

viên, học viên về việc xác định mục tiêu học tiêu của việc học là để phục vụ công việc, để đáp 

ứng nhu cầu xã hội… thì kết quả đào tạo sẽ có nhiều khác biệt. Động cơ học tập rõ ràng và kế 

hoạch học tập chi tiết, phù hợp sẽ giúp học viên tiết kiệm thời gian, tăng tính hiệu quả và trở 

nên yêu thích việc học hoặc nhận thấy việc học có ý nghĩa và cần phấn đấu.  

Khuyến khích các giảng viên và sinh viên tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh để tạo ra 

môi trường và hứng thú học tập tiếng Anh cho cán bộ giảng viên cũng như sinh viên trong 

khoa. 

Mở ra các nhóm học tập, nghiên cứu mà trong đó tạo ra môi trường để trao đổi chuyên 

ngành và giao tiếp bằng tiếng Anh… 

Năm là, khuyến khích và tạo môi trường giao tiếp quốc tế cho giảng viên, sinh viên. 

Tổng cục Dạy nghề đã có nhiều chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng viên 

bằng cách đưa đi đào tạo ở các trường Đại học, cao đẳng ở nước ngoài như Úc, Malaysia, 

Nhật,… để từng bước đáp ứng được tiêu chuẩn đào tạo của khu vực cũng như quốc tế. 

Nhà trường đã ký kết nhiều chương trình trao đổi, giao lưu sinh viên với các trường đại 

học trong khu vực, đã có các nhóm sinh viên của trường được gửi đi học tập tại Hàn Quốc, 

thuyết trình, giao lưu tại các hội nghị quốc tế dành cho sinh viên cũng như các chương trình 
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giao lưu khác với các trường đại học trên thế giới. Bên cạnh đó các trường đại học của Hàn 

Quốc đã tiếp nhận sinh viên sang giao lưu và thực hiện một số dự án với sinh viên của Nhà 

trường. 

Mở rộng, đa dạng hóa các loại hình hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, tham gia vào 

hỗ trợ cho các hoạt động dạy và học tiếng Anh, hoạt động ngoại khóa như Olympic, Festival, 

thi hùng biện bằng tiếng Anh,… tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh viên được 

sử dụng tiếng Anh. 

Tạo điều kiện thuận lợi và sẵn sàng đón tiếp các chuyên gia, giảng viên có trình độ cao ở 

nước ngoài tới thăm và tham gia các hội nghị, hội thảo tập huấn cho giảng  viên. Cử cán bộ 

quản lý, giảng viên tham dự các khoá bồi dưỡng, các hội nghị, hội thảo quốc tế về dạy học 

ngoại ngữ ở trong và ngoài nước. 

Ngoài kiến nghị chuẩn hóa chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường, chuẩn hóa đánh 

giá trình độ SV, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên… cũng đặt ra vấn đề đẩy mạnh áp dụng công 

nghệ thông tin, đào tạo tiếng Anh trực tuyến. Để nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh của 

sinh viên, cần có chiến lược dài hơi, giải pháp tổng thể và mở rộng các chương trình liên kết 

đào tạo với các trường ĐH nước ngoài, kể cả trao đổi giảng viên.  

4. KẾT LUẬN 

Để không ngừng nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên khoa Điện trong việc đáp ứng 

nhu cầu nhân lực trong điều kiện mới, việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, xây dựng chương 

trình phù hợp, sắp xếp thời lượng đào tạo hợp lý, trang bị thiết bị giảng dạy hiệu quả, sử dụng 

chương trình kiểm tra quốc tế phù hợp, xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng yêu cầu của thị trường 

lao động; tạo môi trường tự học, sử dụng tiếng Anh là giải pháp hữu hiệu, khả thi để cải thiện 

chất lượng đào tạo tiếng Anh. Có như vậy, sinh viên tốt nghiệp sẽ có đủ năng lực sử dụng 

tiếng Anh một cách độc lập và tự tin trong giao tiếp, học tập và làm việc trong môi trường đa 

ngôn ngữ, đa văn hóa đảm bảo được yêu cầu của thị trường lao động ngày càng khắt khe. 
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Tóm tắt: Bài báo đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa Điện trong quá trình hình thành và phát 

triển thời gian qua và đưa ra định hướng trong phát triển, đào tạo đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển của 

Trường trong giai đoạn 2015-2010. Bài báo thể hiện quan điểm của tác giả trong công tác tổ chức cán bộ. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển luôn là vấn đề bức thiết 

cần giải quyết đối với mọi tổ chức, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 

hóa và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay. Cùng với sự phát triển của Nhà trường nâng cao 

chất lượng đội ngũ giảng viên đang là vấn đề mà cán bộ, giảng viên khoa Điện quan tâm hàng 

đầu để xây dựng Khoa trở thành khoa trọng điểm của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh. 

Nhận thức rõ tầm quan trọng chất lượng nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập và phát 

triển, khoa Điện đang tập trung mọi nguồn lực để tăng cường phát triển chất lượng đội ngũ 

giảng viên nhằm đáp ứng sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. 

Trong khuôn khổ bài viết này tác giả đề cập đến một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng đội ngũ giảng viên khoa Điện đáp ứng sự phát triển của Khoa và Nhà trường đến năm 

2020. 

2. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN HIỆN NAY 

Được thành lập từ tháng 12 năm 1989 tiền thân là Ban Điện, trải qua năm tháng phát 

triển và trưởng thành đến nay khoa Điện đang từng bước khẳng định vị thế là khoa trọng điểm 

của Trường. Năm 2006 khi được tách ra từ khoa Điện - Điện tử đội ngũ giảng viên của Khoa 

lúc này có 22 cán bộ, giảng viên chưa có giảng viên có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ. Sau 10 năm 

cùng với sự phát triển của Nhà trường đội ngũ giảng viên của Khoa phát triển không ngừng cả 

về số lượng và chất lượng. Đến thời điểm hiện tại khoa Điện có 30 cán bộ giảng viên với 4 

tiến sĩ, 22 thạc sĩ (trong đó có 02 nghiên cứu sinh). Hiện tại đội ngũ giảng viên của khoa Điện 

đang là đội ngũ có trình độ học vấn cao nhất Trường. 

Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn tốt, khoa Điện đang tổ chức đào tạo 05 

chuyên ngành trình độ đại học và là khoa đầu tiên của Trường tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ, 

đánh đấu sự phát triển vượt bậc của Khoa.  

Mặc dù đội ngũ giảng viên của Khoa đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và 

chất lượng, tuy nhiên so với yêu cầu chung của Trường thì vẫn còn một số hạn chế như:  

Đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ tỉ lệ còn thấp so với tổng số giảng viên 

trong Khoa; chưa có giảng viên có chức danh phó giáo sư, giáo sư; Trình độ ngoại ngữ vẫn 

còn hạn chế, chưa thể tổ chức giảng dạy một số học phần bằng tiếng Anh; kỹ năng nghề 
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nghiệp chưa thật vững vàng; mức độ cập nhật kiến thức thực tiễn vẫn còn hạn chế; một số 

giảng viên trong Khoa chưa thật tâm huyết với nghề nghiệp, trách nhiệm chưa cao trong quá 

trình dạy học; trình độ quản lý của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

Tình trạng quá tải giờ dạy ở một số giảng viên (nhất là khối giảng dạy thực hành) đang 

khá phổ biến, dẫn đến không còn thời gian dành cho học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ; không cập nhật được một cách thường xuyên các kiến thức, kỹ năng mới; phương 

pháp giảng dạy của một bộ phận cán bộ, giảng viên chậm được đổi mới so với yêu cầu thực 

tiễn; phong trào nghiên cứu khoa học chưa sôi nổi; nội dung nghiên cứu khoa học chất lượng 

chưa cao, chưa sát thực tiễn; kỹ năng nghề nghiệp chưa được đánh giá thường xuyên. 

Cơ chế quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên vẫn còn nhiều bất cập, chưa thường 

xuyên tổ chức đánh giá năng lực thực tiễn của giảng viên để từ đó sàng lọc được những người 

yếu kém; chưa xây dựng được cơ chế thích hợp để phát huy hết nội lực giảng viên và khai 

thác hiệu quả trang thiết bị được đầu tư tạo nguồn thu nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, 

giảng viên; một số chính sách còn mang tính cào bằng chưa căn cứ vào thành tích và khả năng 

nghiên cứu của cá nhân; Một số giảng viên trẻ chưa tích cực học tập nâng cao trình độ cả về 

chuyên môn, ngoại ngữ, kinh nghiệm công tác, kiến thức thực tiễn; công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cả về chuyên môn, ngoại ngữ, chính trị, kỹ năng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.... 

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu:  

Khoa chưa xây dựng được tiêu chí chuẩn của từng chức danh theo yêu cầu thực tiễn của 

Khoa; phương pháp đánh giá chất lượng công việc còn chung chung chưa đi vào thực chất; 

chủ trương nâng cao chất lượng đội ngũ là đúng đắn song chế tài thực hiện chưa rõ ràng nên 

chưa tạo áp lực để bắt buộc giảng viên phải thực hiện; công tác quản lý chưa thật hiệu quả; 

việc dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy chưa thường xuyên; chưa xây 

dựng được cơ chế để phát huy nội lực khai thác năng lực giảng viên và trang thiết bị phục vụ 

cho các hoạt động dịch vụ, nghiên cứu khoa học tạo nguồn thu để nâng cao đời sống vật chất 

cho giảng viên; chưa xây dựng được cơ chế giảng viên trong Khoa bồi dưỡng cho nhau để 

chia sẻ kiến thức nâng cao năng lực trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ; một số 

giảng viên ý chí vươn lên không cao, bằng lòng thõa mãn với những gì đã có, thiếu tâm huyết 

với công việc; công tác nghiên cứu khoa học còn mang tính đối phó, chưa có cơ chế bắt buộc; 

v.v.... 

Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và phát triển của 

Khoa và Nhà trường. Vì vậy, việc tìm ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, nâng cao 

chất lượng đội ngũ được xem là khâu then chốt để tạo bước tiến vững chắc trở thành một yêu 

cầu bức thiết trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.  

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN 

ĐẾN 2020 

Định hướng phát triển Khoa đến năm 2020 :Ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực 

về lý thuyết, giỏi về thực hành và có khả năng triển khai các đề án khoa học và công nghệ. 

Nâng cao chất lượng đào tạo, tiến đến đạt trình độ khu vực về lĩnh vực đào tạo kỹ sư công 
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nghệ, giáo viên dạy nghề trình độ đại học, sau đại học. Đến năm 2020 lưu lượng sinh viên của 

Khoa đạt 2000 sinh viên.100% giảng viên trình độ thạc sĩ trong đó có 20% đến 30% có trình 

độ tiến sĩ. Trình độ tin học, ngoại ngữ của giảng viên đảm bảo để giao tiếp và thực hiện công 

việc; có 30% giảng viên có khả năng giảng dạy một số học phần bằng tiếng Anh". 

Với định hướng phát triển trên trong những năm tiếp theo khoa Điện cần thực hiện 

nhiều biện pháp để đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

Để xác định chính xác số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên, Khoa cần căn cứ số 

lượng sinh viên, các quy định về chương trình đào tạo, định mức thời gian làm việc chuẩn của 

giảng viên và quy định quy đổi giảng viên theo trình độ. Tuy nhiên đây là bài toán khó đối với 

Khoa vì một mặt vừa phải đảm bảo tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi (theo yêu cầu của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo) mặt khác lại phải đảm bảo để giảng viên sống được bằng chính nghề 

nghiệp của mình, trong khi chính sách tiền lương vẫn còn nhiều bất cập, do đó Khoa cần phải 

lựa chọn phương án hợp lý để làm sao đáp ứng hài hòa cả hai điều kiện trên.  

Theo các quy định hiện hành: tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 20/1; tỷ lệ khối kiến thức 

chuyên ngành/khối kiến thức chung là 65/35; tỷ lệ quy đổi giảng viên có trình độ tiến sĩ bằng 

1,5 giảng viên có trình độ thạc sĩ; thời gian làm việc tối đa của giảng viên không vượt quá 1,5 

định mức giờ chuẩn của chức danh quy định.  

Với các quy định trên thì số lượng sinh viên/giảng viên của Khoa được tính như sau: 

2000 SV/20 = 100 giảng viên quy đổi ( tỉ lệ sinh viên/giảng viên chuẩn là 20/1); số lượng 

giảng viên của khoa trực tiếp giảng dạy: 100 GV x 65% = 65GV; thời gian làm việc tối đa của 

giảng viên là 150% thì số lượng giảng viên cần thiết là 65/150%= 43 Giảng viên. 

Như vậy, để hoàn thành khối lượng công việc khoa Điện cần tối thiểu là 43 giảng viên 

có trình độ thạc sĩ.  

- Về chất lượng đội ngũ: với mục tiêu đặt ra đến năm 2020 giảng viên khoa Điện có 20 

đến 30% có trình độ tiến sĩ thì Khoa cần 10 - 15 giảng viên có trình độ tiến sĩ; có 30% giảng 

viên có khả năng giảng dạy được một số học phần bằng tiếng Anh thì số lượng cụ thể phải là 

15 giảng viên. 

Đây thật sự là một chỉ tiêu khá cao đòi hỏi cán bộ, giảng viên trong Khoa phải nỗ lực hết 

mình để phấn đấu thực hiện. 

Với những chỉ tiêu đã đề ra, cùng với những nổ lực của cả hệ thống chính trị khoa Điện 

cần thực hiện một số giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ nhằm đáp ứng sự phát triển 

trong giai đoạn trước mắt và lâu dài như sau: 

1. Xây dựng chiến lược phát triển khoa Điện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

sát với tình hình thực tiễn của Nhà trường và Khoa 

2. Xây dựng quy định chuẩn của giảng viên trong từng giai đoạn sát với tình hình phát 

triển của Khoa làm cơ sở đề xuất với Nhà trường bổ sung đủ số lượng đội ngũ giảng viên cho 

Khoa.  
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3. Giao chỉ tiêu, định mức đối với từng giảng viên trong việc thực hiện chức năng nhiệm 

vụ, đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát và điều chỉnh các chỉ tiêu nhằm đáp ứng sự 

phát triển của Khoa sát với tình hình thực tiễn. 

4. Tăng cường giáo dục về tư tưởng chính trị, có chính sách động viên khuyến khích kịp 

thời đối với những giảng viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và những giảng 

viên tích cực học tập nâng cao trình độ (đặc biệt là trình độ tiến sĩ). 

5. Thực hiện các biện pháp quản lý chặc chẽ, hiệu quả đối với các hoạt động chuyên 

môn nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

6. Tăng cường thâm nhập thực tiễn, kết nối với doanh nghiệp để đưa giảng viên đi thực 

tế rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và cập nhật kịp thời các kiến thức mới bổ sung cho bài 

giảng. 

7. Tập trung mọi nguồn lực của Khoa cùng với Nhà trường xây dựng cơ chế chính sách 

khai thác hiệu quả năng lực đội ngũ và thiết bị được đầu tư tạo nguồn thu từ các dịch vụ 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất nhằm nâng cao đời sống vật chất 

cho cán bộ, giảng viên trong Khoa. 

8. Chủ động đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đồng thời tăng 

cường công tác hợp tác quốc tế trao đổi chuyên môn nhằm tạo điều kiện cho giảng viên co cơ 

hội tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước. 

9. Phát huy sâu rộng phong trào nghiên cứu khoa học trong giảng viên và trong sinh 

viên, tạo sân chơi bổ ích hỗ trợ cho việc học tập của sinh viên. 

10. Công khai, dân chủ các hoạt động của Khoa, tập trung sức mạnh tập thể để xây dựng 

và phát triển Khoa theo hướng nghề nghiệp ứng dụng đáp ứng yêu cầu mục tiêu đã đề ra.   

4. KẾT LUẬN 

Chất lượng của đội ngũ cán bộ, giảng viên chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau, 

từ năng lực, trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy, kỹ năng sư phạm, phẩm chất đạo 

đức, ý chí phấn đấu vươn lên của từng cá nhân cho đến các điều kiện môi trường làm việc, cơ 

chế kiểm tra, đánh giá,chính sách sử dụng cán bộ v.v…Nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ và phát triển là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của Khoa. Với chủ trương đúng, 

quyết tâm cao và có nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, sáng tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, 

giảng viên của khoa Điện sẽ không ngừng được nâng lên,đáp ứng yêu cầu phát triển và từng 

bước xây dựng khoa Điện trở thành Khoa trọng điểm của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật 

Vinh. Trên đây là quan điểm của tác giả trong định hướng phát triển khoa điện đến 2020 về 

công tác cán bộ. 
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PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN 

KS. BÙI THANH HÒA 

Giảng viên bộ môn ĐK & TĐH, khoa Điện- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh 

Email: buithanhhoa.skv@gmail.com 

TÓM TẮT: Kỹ năng mềm đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của mỗi cá nhân. Phát triển kỹ năng 

mềm cho sinh viên là phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của người sử dụng lao động trong xu thế hội đất nước 

hội nhập với thế giới. Do vậy, bên cạnh học tập chuyên ngành, sinh viên cần xác định được kỹ năng mềm nào là 

cần thiết và thực hành nhuần nhuyễn trong quá trình học tập trên ghế nhà trường. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo UNESCO mục đích học tập là: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để 

tự khẳng định mình”. Nếu xem nhận định trên là một định nghĩa và đối chiếu định nghĩa này 

với nên giáo dục của Việt Nam ngày nay thì mục đích học tập của ta mới chỉ là học để biết, 

nghĩa là chỉ đạt được một trong bốn mục tiêu của UNESCO.[1] 

Thông thường, các nhà tuyển dụng sẽ xem xét thành tích học tập như là thước đo đầu tiên 

để lựa chọn nhân sự. Nhưng sau đó, các ứng viên sẽ trải qua quá trình thử việc. Đó là lúc các 

ứng viên thể hiện năng lực của mình để đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Năng 

lực của của con người được đánh giá trên cả 3 khía cạnh: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Điều 

đó khẳng định rằng học không chỉ để biết mà học còn để làm việc, để chung sống và để tự 

khẳng định mình. 

Vậy kỹ năng mềm khác kỹ năng cứng như thế nào? Phải chăng kỹ năng mềm cũng là kỹ 

năng sống? Chúng ta hãy điểm qua những nét chính trong khái niệm kỹ năng, kỹ năng mềm, 

kỹ năng cứng để làm rõ điều này 

Kỹ năng là khả năng thực hiện một công việc nhất định, trong một hoàn cảnh, điều kiện 

nhất định, đạt được một chỉ tiêu nhất định.[2] 

Các kỹ năng có thể là kỹ năng sống, kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp. Mỗi người 

học nghề khác nhau thì có các kỹ năng khác nhau nhưng các kỹ năng sống và kỹ năng mềm là 

các kỹ năng cơ bản thì bất cứ ai làm nghề gì cũng nên có và cần phải có. 

Kỹ năng mềm là một thuật ngữ xã hội học chỉ những kỹ năng có liên quan đến việc sử 

dụng ngôn ngữ, khả năng hòa nhập xã hội, thái độ và hành vi ứng xử áp dụng vào việc giao 

tiếp giữa người với người.[3] 

Theo đó, kỹ năng mềm là những kỹ năng có liên quan đến việc sống, làm việc và tương 

tác với xã hội, cộng đồng, tập thể hoặc tổ chức. Kỹ năng mềm thường không được đào tạo 

trong nhà trường, không liên quan đến kiến thức chuyên môn. Kỹ năng này có được là do quá 

trình tích lũy của mỗi cá nhân.  

Kỹ năng cứng thường được hiểu là những kiến thức, đúc kết và thực hành có tính chất kỹ 

thuật nghề nghiệp. Kỹ năng cứng được cung cấp thông qua các môn học đào tạo chính khóa, 

có liên kết lô-gich chặt chẽ, và xây dựng tuần tự.[4] 
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Theo đó, kỹ năng cứng là điều kiện cần cho một cá nhân có thể làm việc trong lĩnh vực 

chuyên môn nào đó. Việc trang bị kỹ năng cứng được nhà trường cung cấp qua một hệ thống 

chương trình được xây dựng một cách khoa học và logic. Đây là trọng tâm đào tạo trong các 

cơ sở đào tạo nghề hiện nay. 

2. CÁC KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT 

Trong thời gian gần đây, rất nhiều hội thảo đã được tổ chức để trao đổi vấn đề trang bị kỹ 

năng mềm cho sinh viên. Có rất nhiều kỹ năng mềm nhưng kỹ năng nào là thực sự cần thiết. 

Chúng ta hãy xem xét các kỹ năng mềm đang được giảng dạy được ở một số nước:[5] 

Tại Mỹ: có 13 kỹ năng cơ bản cần thiết để thành công trong công việc: 

- Kỹ năng học và tự học (learning to learn). 

- Kỹ năng lắng nghe (Listening skills). 

- Kỹ năng thuyết trình (Oral communication skills). 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills). 

- Kỹ năng tư duy sáng tạo (Creative thinking skills). 

- Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn (Self esteem). 

- Kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc (Goal setting/ motivation skills). 

- Kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp (Personal and career development skills). 

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ (Interpersonal skills). 

- Kỹ năng làm việc đồng đội (Teamwork). 

- Kỹ năng đàm phán (Negotiation skills). 

- Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả (Organizational effectiveness). 

- Kỹ năng lãnh đạo bản thân (Leadership skills). 

Tại Úc các kỹ năng hành nghề bao gồm có 8 kỹ năng như sau: 

- Kỹ năng giao tiếp (Communication skills). 

- Kỹ năng làm việc đồng đội (Teamwork skills). 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills). 

- Kỹ năng sáng tạo và mạo hiểm (Initiative and enterprise skills). 

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (Planning and organising skills). 

- Kỹ năng quản lý bản thân (Self-management skills). 

- Kỹ năng học tập (Learning skills). 

- Kỹ năng công nghệ (Technology skills). 

Tại Canada bao gồm 6 kỹ năng như: 

- Kỹ năng giao tiếp (Communication). 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving). 

- Kỹ năng tư duy và hành vi tích cực (Positive attitudes and behaviours). 

- Kỹ năng thích ứng (Adaptability). 

- Kỹ năng làm việc với con người (Working with others). 

- Kỹ năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và toán (Science, technology and 

mathematics skills). 
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Tại Anh cũng đưa ra danh sách 6 kỹ năng quan trọng bao gồm: 

- Kỹ năng tính toán (Application of number). 

- Kỹ năng giao tiếp (Communication) 

- Kỹ năng tự học và nâng cao năng lực cá nhân (Improving own learning and 

performance). 

- Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Information and 

communication technology). 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving). 

- Kỹ năng làm việc với con người (Working with others). 

Tại Singapore đã thiết lập hệ thống các kỹ năng hành nghề gồm 10 kỹ năng: 

- Kỹ năng công sở và tính toán (Workplace literacy & numeracy). 

- Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Information & 

communications technology). 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định (Problem solving & decision making). 

- Kỹ năng sáng tạo và mạo hiểm (Initiative & enterprise). 

- Kỹ năng giao tiếp và quản lý quan hệ (Communication & relationship management). 

- Kỹ năng học tập suốt đời (Lifelong learning). 

- Kỹ năng tư duy mở toàn cầu (Global mindset). 

- Kỹ năng tự quản lý bản thân (Self-management). 

- Kỹ năng tổ chức công việc (Workplace-related life skills). 

- Kỹ năng an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe (Health & workplace safety). 

Mỗi một quốc gia có định hướng phát triển con người riêng và do đó họ xây dựng nên 

những hệ thống kỹ năng mềm cần thiết theo hướng riêng. Mỗi một lĩnh vực nghề nghiệp cần 

một số kỹ năng mềm đặc trưng riêng. Tuy nhiên, có một số kỹ năng mềm có thể nói là cần 

thiết cho mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực hoạt động. Chúng ta có thể thấy các nước nói trên đều 

có đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm... Đó cũng là 

những kỹ năng mềm căn bản mà thực sự cần thiết cho sự hoàn thiện con người.  

Thực tế cho thấy, kỹ năng cứng tạo tiền đề, kỹ năng mềm tạo nên sự phát triển. Chìa khóa 

dẫn đến thành công là do biết kết hợp cả hai kỹ năng này một cách khéo léo. Kỹ năng mềm 

không hoàn toàn là kỹ năng sống mà chỉ là một phần trong đó. Kỹ năng sống là khái niệm 

rộng lớn bao hàm cả kỹ năng mềm và các kỹ năng khác nữa để tạo nên năng lực tổng hợp của 

mỗi cá nhân.  

Kỹ năng mềm có thể không giống nhau ở các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Ví dụ, kỹ 

năng thuyết trình là kỹ năng cứng ở một số ngành như giáo viên, tiếp thị sản phẩm… nhưng 

lại là kỹ năng mềm ở các ngành công nghệ thông tin, cơ khí… Do vậy sự phân biệt chỉ mang 

tính chất tương đối tùy thuộc và lĩnh vực hoạt động của mỗi cá nhân.Trong khuôn khổ của 

một trường đào tạo kỹ thuật, tác giả đề xuất một số kỹ năng mềm nên được chú trọng phát 

triển cho sinh viên như: kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu 

khoa học, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 
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3. PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM NHƯ THẾ NÀO 

Kỹ năng mềm cũng được tích lũy qua quá trình luyện tập và thực hành. Trong quá trình 

đào tạo chuyên môn hay trang bị kỹ năng cứng, sinh viên đã có cơ hội luyện tập những kỹ 

năng mềm. Ví dụ: hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu là cơ hội để hướng dẫn kỹ năng tự nghiên 

cứu; hướng dẫn sinh viên làm đồ án là cơ hội sinh viên thực hành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 

năng tư duy và nghiên cứu khoa học; bảo vệ đề tài tốt nghiệp là cơ hội cho sinh viên thực 

hành kỹ năng thuyết trình… 

Tuy nhiên, những kiến thức về kỹ năng mềm đó chưa trở thành hệ thống. Nên chăng có 

những buổi học tập chuyên đề kỹ năng mềm do nhà trường tổ chức giúp cho các bạn sinh viên 

có cái nhìn tổng quát và phương pháp thực hành. Bên cạnh đó, có thể tổ chức các buổi hoạt 

động ngoại khóa nhằm tạo cơ hội nhiều hơn cho sinh viên thực hành kỹ năng mềm.  

4. KẾT LUẬN 

Phát triển kỹ năng mềm là một vấn đề không mới nhưng còn chưa được quan tâm đúng 

mức. Do vậy, bài viết chỉ xin giới thiệu một cách khái quát nhằm nêu bật vai trò quan trọng 

trong việc phát triển toàn diện con người nói chung và xây dựng kỹ năng mềm nói riêng. Từ 

đó, các bạn sinh viên cũng như nhà trường có thể dần đưa việc học kỹ năng mềm như là một 

phần bổ trợ cho chương trình học. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1],[2], [5] – website: www.lhu.edu.vn 

[3],[4] – website: www.kenhtuyensinh.vn 
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