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Chuyên ñề về

Ñeå giuùp caùc nhaø nghieân cöùu vaø quaûn lyù giaùo duïc, caùc nhaø giaùo, sinh vieân ñaïi hoïc
sö phaïm coù theâm thoâng tin veà tình hình phaùt trieån giaùo duïc hieän nay ôû caùc nöôùc treân
theá giôùi, beân caïnh “Baûn tin giaùo duïc” vaø “taøi lieäu nghieân cöùu giaùo duïc” (ra moãi
thaùng 2 kyø), baét ñaàu töø thaùng 1/2002, Vieän Nghieân cöùu Giaùo duïc toå chöùc bieân soaïn
theâm baûn tin Tö lieäu tham khaûo “Giaùo duïc quoác teá” bao goàm moät soá baøi vieát veà caùc
vaán ñeà quan troïng vaø coù tính thôøi söï ñang ñaët ra cho giaùo duïc ôû caùc nöôùc, ñöôïc trình
baøy döôùi daïng nhöõng baøi toång thuaät, löôïc thuaät hay dòch töø nguyeân taùc.
Trung taâm Nghieân cöùu & Giao löu Vaên hoùa Giaùo duïc Quoác teá thuoäc Vieän NCGD
laø ñôn vò ñöôïc giao thöïc hieän baûn tin naøy. Chuùng toâi mong nhaän ñöôïc söï coäng taùc vaø
yù kieán ñoùng goùp cuûa baïn ñoïc ñeå khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng cuûa baûn tin.
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NHẬN XÉT VỀ PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ XẾP HẠNG
CÁC TRƯỜNG ðẠI HỌC DO U.S. NEWS THỰC HIỆN

ñánh
giá
xếp

Bảng xếp hạng các trường ñại học và cao ñẳng hàng năm ở Hoa Kỳ bao
giờ cũng thu hút sự chú ý mạnh mẽ của công luận, nhiều ý kiến ủng hộ
nhưng cũng không ít ý kiến phê phán. Bản tin TLTK Nghiên cứu Giáo dục
xin giới thiệu bản báo cáo sau ñây của Trung tâm Nghiên cu Công lun
Quc gia nhận xét về phương pháp xếp hạng của U.S. News ñồng thời
kiến nghị một số ñiểm nhằm làm cho phương pháp này hoàn thiện hơn.
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Bài viết này sẽ trình bày phương pháp mà U.S. News &World
Report dùng ñể tính ñiểm các trường ñại học Hoa Kỳ và ñề xuất những
cách thức nâng cao hiệu quả của phương pháp này. Chúng ta sẽ bắt
ñầu bằng cách xem xét những văn bản liên quan ñến mục tiêu phát
triển một bộ khung có thể biện giải ñược về việc xây dựng thước ño
cho chất lượng ñào tạo và học thuật. Tuy vậy, chúng ta cũng lưu ý rằng
việc cho ñiểm ñánh giá các trường mà U.S. News thực hiện chủ yếu
dựa trên những sinh viên theo kiểu truyền thống, những người vào ñại
học ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, tuổi từ 18 ñến 24, học toàn thời
gian và có khả năng là từng ñã dự tuyển nhiều trường khác nhau. Bởi
vậy, bài viết này cũng chỉ thảo luận về những tiêu chuẩn ñánh giá dựa
trên ñối tượng như thế. Chúng tôi tin rằng không thể ñánh giá một
trường ñại học với cùng một bộ chuẩn cho cả sinh viên chính quy và
không chính quy. Bởi vì số sinh viên không chính quy ñang ngày càng
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tăng, U.S. News có thể sẽ nghĩ ñến
việc xây dựng một bộ chuẩn ñánh giá
riêng và ấn hành sách hướng dẫn riêng
cho ñối tượng này.
Nghiên cứu văn bản
Là một phần của quá trình ñánh giá,
chúng tôi ñã xem xét nhiều văn bản
trong ñó có:
• Những nghiên cứu thuộc cơ
chế tổ chức của các trường ñại
học và cao ñẳng Hoa Kỳ;

Những tài liệu về ñánh giá
chất lượng của giáo dục ñại học
Mỹ.
•

Những bản ñiều tra khảo
sát về thái ñộ và kinh nghiệm học
tập của sinh viên;
•

Những khả năng lựa chọn
về mặt kinh tế khi quyết ñịnh
chọn trường;
•

Lịch sử của việc ñánh giá
và xếp hạng các trường ñại học
•

Những nỗ lực ñánh giá xếp
hạng trong các lĩnh vực khác
chẳng hạn như y tế và chăm sóc
sức khỏe
•

Những ý kiến phê phán thể
lệ và phương pháp ñánh giá trong
lĩnh vực này cũng như những lĩnh
vực khác
•

Sổ tay hướng dẫn sinh viên
chọn trường ñể học
•

Những kết quả xếp hạng ñã
ñược thực hiện ở nước ngoài.
•

Nhìn chung các văn bản không thể
có sự ñồng thuận về một khuôn mẫu cho
việc ñánh giá chất lượng của các trường,
nhưng ñã cho thấy một sự nhất trí chung
rằng chất lượng là một vấn ñề có thể

nhìn từ nhiều phía và không có cách ño
lường nào mà riêng bản thân nó có thể
nắm bắt ñược tất cả mọi khía cạnh của
vấn ñề. Có rất ít ñồng thuận về vấn ñề
nhóm tiêu chuẩn nào ñược xem là thiết
yếu và những phương diện nào cần phải
ñược miêu tả. Phần lớn các tác giả, hiển
ngôn hay không hiển ngôn, ñã sử dụng
một khuôn mẫu hết sức tổng quát: ñầu
vào, quá trình, và ñâu ra ñể xem xét một
cách hệ thống về việc ño lường chất
lượng. Khuôn mẫu tổng quát này tương
tự như những cách ñể nghiên cứu về
chất lượng của các bệnh viện.
(Donabedian, 1966)
Chất lượng của các văn bản trên
không thuần nhất. Những nghiên cứu về
cơ chế tổ chức cho thấy vô số thông tin,
nhưng phần lớn chỉ tồn tại dưới một
hình thức không cho phép so sánh việc
ñánh giá giữa các trường này và trường
khác. Những văn bản về ñánh giá chất
lượng ñang thịnh hành ở Anh và Bắc Âu
chủ yếu tập trung vào kỹ thuật tự ñánh
giá do từng trường, hoặc do các tổ chức
kiểm ñịnh tự thực hiện, và có một kết
quả nghèo nàn về mặt ñịnh lượng hoặc
ño lường khách quan.
Kết quả khảo sát về thái ñộ và những
trải nghiệm của sinh viên tạo ra mối
quan tâm về công cụ ñánh giá. Một kết
luận quan trọng là sự hài lòng của sinh
viên ñối với những gì họ trải nghiệm ở
trường ñại học có liên quan chặt chẽ tới
sự hòa nhập của họ với môi trường
ngoài lớp học và các hoạt ñộng ngoại
khóa. Không may là những thông tin
như vậy không ñược nhà trường chính
thức thu thập và ñưa vào hệ thống ñánh
giá xếp loại. Chi phí cho việc thu thập
những thông tin như vậy là một trở ngại
cho việc sử dụng nó ñể so sánh các
trường với nhau. Sau ñây chúng tôi sẽ
ñề nghị một vài bổ sung gần ñây ñã
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ñược US. News sử dụng khả dĩ có thể
giải quyết những mối quan ngại ấy.
Những văn bản khác mà chúng tôi ñã
khảo sát cho thấy một số thông tin cơ
bản ít ỏi, nhưng cũng ñã cho phép chúng
tôi biên soạn danh sách các tham tố
ñược xem xét. Phụ lục A ñưa ra bộ
chuẩn tổng hợp gồm các tham tố ñược
dùng trong các tài liệu phản ánh chất
lượng của trường ñại học. Phụ lục B là
danh mục tài liệu văn bản mà chúng tôi
ñã sử dụng làm cơ sở cho việc tổng hợp
này.
Tổng quan về việc ñánh giá, xếp
hạng trường ñại học
Việc ñánh giá, xếp hạng chất lượng
các tổ chức thường ñược thực hiện dựa
trên mục tiêu hoạt ñộng của tổ chức ñó.
So với các bệnh viện và cơ sở ñào tạo
sau ñại học, các trường ñại học có
những mục tiêu pha tạp hơn. Những
mục tiêu này có thể là: giáo dục tổng
quát, ñào tạo kỹ năng nghề, chuẩn bị
cho một nghề nghiệp chuyên môn hoặc
nghiên cứu, xã hội hóa giai cấp trung
lưu, phát triển kỹ năng lãnh ñạo và phục
vụ xã hội. Cũng có những mục tiêu pha
trộn lẫn nhau giữa các cơ quan, tổ chức
khác nhau. Trong những tổ chức lớn, có
sự khác nhau ñáng kể giữa các bộ phận,
chẳng hạn, giữa các khoa hay trường cụ
thể. Sự khác nhau rất lớn giữa các
trường khiến cho rất khó lòng có ñược
sự ñồng thuận trong việc ñưa ra chuẩn
ñánh giá cho các trường, thậm chí cho
từng nhóm trường. So với các bệnh
viện, các trường cũng có rất ít những dữ
liệu so sánh ñã công bố ñược cập nhật,
ñiều này buộc những người làm công tác
ñánh giá, xếp loại phải có lòng tin vào
các dữ liệu thu thập ñược trực tiếp từ
các trường.

Sinh viên cũng có những mục ñích
khác nhau, vì vậy không có trường nào
là tốt nhất cho tất cả mọi sinh viên.
Những tiêu chuẩn ñánh giá như quy mô
của trường, môi trường học thuật và bầu
không khí xã hội thân thiện, mức học
phí cao hay thấp, vị trí gần nhà hay xa
nhà, nằm tại khu trung tâm hay nơi khỉ
ho cò gáy, chiếm một vị trí ñáng kể
trong quyết ñịnh chọn trường của sinh
viên. Việc ñánh giá xếp hạng về chất
lượng trường ñại học sẽ có giá trị nhất
khi ñược thực hiện trong phạm vi các
nhân tố chính ảnh hưởng tới quyết ñịnh
chọn trường của sinh viên.
Do sự pha tạp về mục tiêu, khó lòng
có sự ñồng thuận về một tiêu chuẩn trái
với những gì ñã ñược công nhận là tiêu
chuẩn của chất lượng. Uy tín về mặt học
thuật là một tiêu chuẩn truyền thống
ñược hầu hết các trường và các nhà khoa
học công nhận, nhưng thước ño này có
khá nhiều mặt hạn chế. Hạn chế có tính
cơ bản nhất là nó vốn có bản chất chủ
quan, và sự xuất sắc về mặt học thuật, ít
nhất theo ñịnh nghĩa truyền thống,
không phải là mục ñích của tất cả các
trường, thậm chí có lẽ cũng chẳng phải
là một mục tiêu chính của nhà trường và
của sinh viên. Thêm vào ñó, có một
nhận thức chung là uy tín thay ñổi chậm
hơn so với những thay ñổi thực sự ñang
diễn ra ở các trường, cho nên việc ñánh
giá quá cao các trường thực ra rất có thể
làm giảm những nỗ lực của họ, trong lúc
việc ñánh giá thấp lại có thể là ñộng lực
cho họ cải tiến chất lượng công việc.
Trong bối cảnh thiếu vắng một tiêu
chuẩn ñánh giá rõ ràng, người ta ñã tiến
hành công việc này như thế nào? Về cơ
bản có hai cách tiếp cận: một là chấp
nhận cách tiếp cận dựa vào nỗ lực của
mình, tham vấn ý kiến các chuyên gia,
những người có hiểu biết sâu rộng trong
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từng lĩnh vực của họ ñể biết những tiêu
chuẩn, chỉ số của từng lãnh vực, và ñâu
là thước ño tốt nhất cho những tiêu
chuẩn ñó. Sau ñó chúng ta có thể dùng
thông tin từ các chuyên gia ñể xây dựng
bộ chuẩn tùy theo mức ñánh giá của họ
về tầm quan trọng của từng nhân tố
trong bộ chuẩn.
Cách tiếp cận thứ hai mang tính chất
thống kê. Tập hợp bộ chuẩn, xác ñịnh
cấu trúc thống kê của nó, tức là mức ñộ
liên quan hay tương liên của các nhân tố
trong bộ chuẩn, và xây dựng một khuôn
mẫu nhằm phát huy tối ña mối quan hệ
với những tiêu chuẩn ñã ñược công nhận
tính pháp lý, chẳng hạn như tiêu chuẩn
về uy tín khoa học. Chúng tôi ñề nghị
dùng cả hai cách tiếp cận.
Thêm nữa, nếu ñánh giá xếp loại
ñược báo cáo hàng năm và so sánh giữa
các năm ñược công nhận, thì phương
pháp ñược sử dụng ñể ñánh giá phải
ñược giữ nguyên một cách kiên ñịnh.
Khi phương pháp thay ñổi, việc ñánh giá
xếp loại từ những năm trước cần phải
ñược tính toán lại ñể phản ánh cùng một
phương pháp ño lương và do ñó các kết
quả mới có thể so sánh với nhau.
Khi sử dụng những tiêu chuẩn mang
tính chất chủ quan, chẳng hạn như tiêu
chuẩn về uy tín, sẽ có những biến số
ngẫu nhiên từ năm này sang năm khác
ứng với những nhân tố cơ hội chẳng hạn
như tính chất không chắc chắn của việc
ñánh giá và việc thay ñổi người ñánh
giá. Một kỹ thuật phổ biến ñể hạn chế
bớt những nhân tố gây nhiễu là sử dụng
con số trung bình của ba năm liên tiếp
(con số của năm nay, cùng với trung
bình cộng của hai năm trước ñó, chia
ñôi) ñể ñánh giá xếp loại nhà trường.
Chúng tôi ñề nghị US News dùng
phương pháp này: báo cáo kết quả ñánh

giá xếp loại cuối cùng trên một cơ sở
chắc chắn và sử dụng trung bình cộng ba
năm như ñã ñề cập trên ñây.
Về những phương pháp ñánh giá
xếp hạng ñang ñược U.S. News sử
dụng
ðể kiểm soát tính chất hỗn tạp của
các trường ñại học, trước hết U.S. News
chia các trường thành bốn nhóm dựa
trên sự phân loại của Quỹ Carnegie về
sự Tiến bộ trong Dạy học. Bốn nhóm ñó
là: các trường ñại học quốc gia, các
trường khoa học xã hội và nhân văn
quốc gia, các trường ñại học cấp miền,
và các trường khoa học nhân văn cấp
miền. Các trường cấp miền sau ñó lại
ñược chia ra thành bốn nhóm: phía Bắc,
phía Nam, Trung Tây và phía Tây.
U.S. News hiện ñang dùng 15 ñơn vị
dữ liệu tập hợp từ nhiều nguồn khác
nhau, cả từ các cơ quan công quyền lẫn
của tư nhân. 15 ñơn vị dữ liệu này trước
hết ñược tổng hợp từ 7 tham tố: Uy tín
khoa học (1), mức ñộ giữ chân ñược
sinh viên (2), nguồn lực giảng viên (5),
ưu tiên lựa chọn của sinh viên (4),
nguồn lực tài chính (2), giá trị gia tăng
(1), ý kiến ñánh giá của cựu sinh viên
(1). Các biến số này sau ñó ñược kết hợp
lại thành một ñiểm tổng hợp ñể so sánh
với ñiểm cao nhất, và nó dược diễn ñạt
như là tỷ lệ phần trăm so với ñiểm cao
nhất. ðối với các trường thuộc các nhóm
khác nhau sẽ có các trọng số và các
tham tố khác nhau chút ít.
Trong 16 tiêu chuẩn này (15 ñơn vị
dữ liệu ñộc lập và 1 ñơn vị ñược chuyển
từ nguồn khác), chúng tôi phân ra 7 tiêu
chuẩn ñầu vào (lương trung bình của
giảng viên, tỉ lệ giảng viên toàn thời
gian, bằng cấp của giảng viên, ñiểm thi
của sinh viên, mức ñộ uy tín hay tiếng
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tăm của các trường phổ thông mà sinh
viên của họ ñã theo học, tỉ lệ ñược nhận
vào học so với số người nộp ñơn); 4 tiêu
chuẩn tiêu biểu cho các tham tố quá
trình (quy mô lớp học,, tỉ lệ sinh
viên/giảng viên, chi phí ñào tạo và các
chi phí khác); và 4 tiêu chuẩn ñầu ra:
mức ñộ giữ chân ñược sinh viên năm
thứ nhất, tỉ lệ tốt nghiệp, giá trị gia tăng,
và hiến tặng của cựu sinh viên). Uy tín
là một thước ño toàn cầu ñược phản ánh
trong một vài nhân tố của ñầu vào, trong
quá trình hoạt ñộng và cả ở ñầu ra.
Nguồn dữ liệu cho những tiêu chuẩn này
xem ra khá chắc chắn và không tốn
nhiều chi phí ñể có ñược, mặc dù nhiều
thông tin trong số ñó phải do nhà trường
trực tiếp cung cấp.
Những tiêu chuẩn này ñã ñược rút ra
qua nhiều năm, trải qua nhiều cuộc thảo
luận và chịu ñựng nhiều ý kiến phê bình
từ nhiều nguồn khác nhau. Người ta ñặc
biệt chú ý tới việc kiểm tra tính chất
ñúng ñắn, chính xác của nguồn dữ liệu:
US News ñã nhận ñược lời khen ngợi về
vai trò hàng ñầu của nó trong việc tiêu
chuẩn hóa cách xác ñịnh dữ liệu và xây
dựng một bảng ñiểm chung dùng cho tất
cả các ấn phẩm nói về những thông tin
thuộc loại này của các trường. ðạt ñược
sự nhất trí về một ñịnh nghĩa chung và
về nguồn dữ liệu ñược xem là một thành
công ñáng kể, và US News ñã làm một
việc ñáng quý ñể phục vụ cộng ñồng
khoa học là mang lại sự nhất trí ñó.
Cho dù bộ chuẩn này và tiến trình
nhờ ñó mà ñạt ñược các dữ liệu có
những ñiểm mạnh, công trình nghiên
cứu của chúng tôi vẫn ñề nghị việc US
News sử dụng bộ chuẩn này ñể ñánh giá
và xếp loại cần có sự xem xét thận trọng
một số mặt hạn chế của nó:

1. ðiểm yếu có tính nguyên tắc của
cách tiếp cận hiện nay là trọng số ñược
dùng ñể kết hợp nhiều tiêu chuẩn khác
nhau trong một bảng ñiểm tổng quát
không dựa trên một nền tảng lý thuyết
hay kinh nghiệm nào có thể biện minh
ñược. Công trình nghiên cứu gần ñây
của McGuire (1995) và Machung (1995)
về bộ chuẩn cho thấy việc ñánh giá xếp
loại khá nhạy cảm với những thay ñổi
nhỏ trong việc phối hợp các trọng số.
Phần lớn những phản ứng tiêu cực của
các trường là nhằm vào sự ñộc ñoán bề
ngoài trong việc phối hợp các trọng số.
Những sự phê phán ấy không nhất thiết
có nghĩa là hệ thống trọng số hiện dùng
là sai, nhưng nó có nghĩa là quả thực
khó mà biện minh cho thỏa ñáng hơn là
những gì ñội ngũ chuyên viên của US
News ñã biện minh về cách kết hợp các
tiêu chuẩn. Bởi vì phương pháp kết hợp
các tiêu chuẩn là cốt lõi của việc xếp
hạng sau cùng, cho nên trọng số là phần
dễ bị phê phán nhất trong phương pháp
ñánh giá xếp hạng.
Một ý kiến phê phán khác có liên
quan là trọng số của các tiêu chuẩn liên
tục thay ñổi, một phần vì quan chức của
các trường ñại học thường phàn nàn về
thứ hạng của mình và ñưa ra những
công thức thay thế mà thường, theo một
cách không hề tình cờ, có lợi cho thế
mạnh của riêng họ. U.S. News ñã tiếp
thu rất tốt ý kiến phê phán này.
2. Tuy nhiên, ngoài vấn ñề trọng số,
chúng tôi còn bận tâm ñến việc thuộc
tính thống kê của các tiêu chuẩn này còn
rất ít ñược biết ñến, hay nói cách khác,
không mấy ai quan tâm ñến việc những
thuộc tính này có thể ñược sử dụng ñể
tạo ra các tiêu chuẩn như thế nào. Chẳng
hạn một ma trận tương liên ñơn giản
giữa các biến số chưa hề ñược ñề cập.
ðiều này có thể cho chúng ta thấy hoặc
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là một vài tiêu chuẩn hiện dùng là dư
thừa, hoặc một số tiêu chuẩn góp phần
nhận ñịnh sâu hơn về loại trường này
hơn là về loại trường khác.

chuẩn trực tiếp, hay nên dùng dưới hình
thức ñược tiếp nhận từ nguồn khác,
ñược ñiều chỉnh tùy theo tính chất của
mỗi trường?

Trong một số trường hợp, những tiêu
chuẩn riêng biệt ñược sử dụng kết hợp
trong một biến số, chẳng hạn như sự lựa
chọn của sinh viên, nguồn lực giảng
viên, v.v, với số lượng các tiêu chuẩn
khác nhau trong mỗi biến số khác nhau.
Không rõ là những biến số khác nhau
này thực sự khác nhau theo quan ñiểm
của thống kê, hay là trọng số ñược dùng
ñể kết hợp các tiêu chuẩn tạo thành
những biến số mới là tối ưu. Cần có
những phân tích thống kê tiếp theo ñể
trả lời những câu hỏi như vậy.

3. Vai trò thước ño các biến số tương
ứng của một số tiêu chuẩn cần ñược
khảo sát thêm và có thể cần tinh lọc lại.
Hiến tặng của cựu sinh viên chẳng hạn,
có lẽ là kết quả của những nỗ lực vận
ñộng của nhà trường và một truyền
thống hoạt ñộng gây quỹ lâu dài, hơn là
phản ánh sự hài lòng của cựu sinh viên
về nhà trường. Cũng có sự khác nhau
theo nghĩa rộng giữa trường tư trong thế
ñối lập với trường công, mặc dù gần ñây
nhiều trường công ñã bắt ñầu chiến dịch
tranh thủ cựu sinh viên rất sôi nổi. Với
tư cách là một tiêu chuẩn ñang ñược sử
dụng trong hệ thống ñánh giá hiện tại,
hiến tặng của cựu sinh viên ñược xem là
biểu hiện sự hài lòng của họ ñối với nhà
trường, nhưng có lẽ quan ñiểm của
những cựu sinh viên ñã theo học cách
ñây 40, 50 năm hẳn là khác nhiều so với
những cựu sinh viên mới ra trường vài
năm. Giới hạn tiêu chuẩn này trong số
những cựu sinh viên mới ra trường ít
năm gần ñây có thể là một giải pháp tốt
hơn.

Ít nhất cũng có một tiêu chuẩn, tỉ lệ
tốt nghiệp, có mặt hai lần trong bảng
ñiểm, một trực tiếp và một với tư cách là
một phần của tiêu chuẩn giá trị gia tăng,
bằng cách ñó nó chiếm một trọng số
trong thực tế lớn hơn là trọng số mà nó
có về mặt hình thức. Cũng có những câu
hỏi về việc liệu có nên cho thêm nhiều
tiêu chuẩn ñược sử dụng dưới một hình
thức hệ quả nào ñó thay vì trực tiếp,
chẳng hạn, liệu có nên dùng tỉ lệ “chọi”
(số người ñược nhận vào học so với số
người nộp ñơn) như một tiêu chuẩn một
cách trực tiếp, hay nó nên ñược ñiều
chỉnh tùy theo loại trường? Liệu rằng tỉ
lệ “chọi” có nên ñược ñánh giá với một
tầm quan trọng như nhau ñối với một
trường thi tuyển ñầu vào hết sức cạnh
tranh, và một trường công có chính sách
nhận tất tần tật? Liệu tỉ lệ “chọi” có
cùng ý nghĩa như nhau ñối với một
trường mà phần lớn sinh viên chỉ nộp
ñơn có mỗi trường ấy, và một trường mà
các ứng viên chọn trong số nhiều trường
khác mà họ ñã nộp ñơn cùng lúc? Liệu
rằng các nguồn lực về học thuật và tài
chính có nên ñược dùng như những tiêu

Tỉ lệ tốt nghiệp, cũng như tỉ lệ
“chọi”, có thể có những ý nghĩa khác
nhau ñối với những trường khác nhau.
Một kết quả ñiều tra ñơn giản về tiêu
chuẩn giá trị gia tăng cho thấy những
trường có yêu cầu cao về toán và khoa
học tự nhiên thì có tỉ lệ tốt nghiệp thấp
hơn mong ñợi ngay cả khi sự mong ñợi
này ñược xây dựng trên sự thoái bộ có
tính chất thống kê của tất cả các trường.
Không khó ñể thấy trước rằng ý nghĩa
của tỉ lệ “chọi” rất có thể khác ñi nhiều
ñối với các trường có chính sách mở
trong việc tuyển sinh. Có lẽ là không
ñầy ñủ nếu tiêu chuẩn giá trị gia tăng
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ñược dựa trên cơ sở một phân tích ñơn
giản về tất cả các trường ñại học, hay
thậm chí trên từng trường riêng lẻ, hay
những nhóm chính các trường ñại học
hiện thời.

ra những so sánh có ý nghĩa hơn. Một hệ
thống phân loại tốt hơn sẽ cho phép tinh
lọc các tiêu chuẩn -như ñã ñược miêu tả
trên ñây- vốn có ý nghĩa rất khác nhau
ñối với những loại trường khác nhau.

4. Tiêu chuẩn về uy tín có một vai trò
lớn trong tổng ñiểm xếp hạng. Nhiệm vụ
cho ñiểm về uy tín của các chuyên gia
ñánh giá ñang ñược thay ñổi thành ra
gần giống với việc ñánh giá của Hội
ñồng Nghiên cứu Quốc gia ñối với các
chương trình ñào tạo sau ñại học. ðiều
này ñược hoan nghênh vì ñặt các trường
vào những nhóm này khác chỉ dựa vào
các con số là một nhiệm vụ hầu như bất
khả thi, bởi vì bản thân các biến số và sự
khác biệt lớn ñến nỗi không dễ gì rút ra
những ñiểm tương ñồng và diễn giải nó
một cách ñúng ñắn. Tuy nhiên, việc cho
ñiểm ñánh giá vẫn ñòi hỏi các chuyên
viên phải thực hiện những nhận ñịnh về
các trường trong phạm vi những nhóm
ñược US News phân loại dựa trên bảng
phân loại của Carnegie. Khi hệ thống
phân loại này ñược áp dụng rộng rãi, nó
cũng ñồng thời bị phê phán nhiều hơn
bởi lẽ nó không bao quát ñược hết
những nét ñặc trưng phản ánh những
ñiểm tương ñồng của các trường và
khiến các trường có thể so sánh ñược
với nhau. Con số khổng lồ các trường
trong mỗi nhóm có nghĩa rằng mỗi
chuyên gia ñánh giá ñược yêu cầu phải
cho ñiểm 2000 trường. Trong Hội ñồng
Nghiên cứu Quốc gia mỗi chuyên gia
chỉ phải ñánh giá không quá 50 chương
trình ñào tạo sau ñại học.

5. 16 tiêu chuẩn hiện ñang ñược U.S.
News sử dụng ñã biểu ñạt nhiều biến số
mà chúng tôi nắm ñược qua nghiên cứu
các văn bản về ñánh giá chất lượng
trường ñại học. Chúng tôi tin rằng có
hai lãnh vực mà các tiêu chuẩn cần phải
ñược bổ sung, ñó là chương trình học và
những trải nghiệm của sinh viên. Chúng
tôi nhận ra rằng thật khó mà tìm ñược
những tiêu chuẩn vừa có thể biện minh
ñược, vừa không quá tốn kém ñể có
ñược những dữ liệu khả dĩ có thể dùng
ñể so sánh một cách thích hợp. Tuy vậy,
chúng tôi cũng tin rằng có thể tìm ra
ñược những tiêu chuẩn như vậy thông
qua ñẩy mạnh nghiên cứu, và chúng tôi
ñề xuất mấy kiến nghị sau ñây:

Mặc dù việc phân tích thống kê dựa
trên dữ liệu của mấy năm trước và có
ñược một số dữ liệu bổ sung từ những
khảo sát ñiều tra của năm tới, chúng ta
nên xây dựng một hệ thống phân loại
tinh lọc hơn khả dĩ vừa ñơn giản hóa
nhiệm vụ của các nhà ñánh giá vừa tạo

Như chúng tôi ñã lưu ý trong phần
tổng quan, các văn bản khảo sát, ñược
xác nhận bằng các tác phẩm của Astin
và các cộng sự (1993), ñã ñề xuất rằng
những trải nghiệm của sinh viên bên
ngoài phạm vi lớp học và mức ñộ gắn bó
của họ với cuộc sống của trường ñại học
có liên quan rất chặt chẽ với sự hài lòng
của sinh viên ñối với kinh nghiệm ñại
học của họ. Nói một cách lý tưởng thì
người ta có thể khảo sát một ví dụ mẫu
về sinh viên ở từng trường ñể xác ñịnh
ñược tiêu chuẩn cho sự gắn bó của họ
với trường ñại học, cùng với những tiêu
chuẩn ño lường sự hài lòng. Chúng ta có
thể nghĩ chẳng có cách gì thu thập ñược
những dữ liệu như thế ở một quy mô có
ý nghĩa về mặt thống kê mà không làm
cho US News phải phá sản! Có nhiều
tiêu chuẩn có thể lấy dữ liệu từ các
trường và có thể dùng như sự biểu ñạt
những trải nghiệm của sinh viên. Tiêu
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chuẩn dễ thấy nhất là số sinh viên lưu
trú trong ký túc xá. Tiêu chuẩn thứ hai,
có lẽ khó ñạt ñược hơn, là ước lượng số
thời gian các thầy dành cho sinh viên
bên ngoài lớp học. Tiêu chuẩn thứ ba có
lẽ là một con số tuyệt ñối (hoặc có thể
ñiều chỉnh tùy theo quy mô của tổng số
sinh viên) các tổ chức của sinh viên
trong trường, ñược gom lại thành từng
nhóm nếu có thể, chẳng hạn như nhóm
các tổ chức về văn hóa, nhóm phục vụ
cộng ñồng, nhóm chính trị, hay văn học.
Những cuộc khảo sát chi tiết hơn có thể
ñi ñến những tiêu chuẩn phản ánh ñược
loại trải nghiệm nào là quan trọng trong
việc xác ñịnh mức ñộ hài lòng của sinh
viên.
Một lãnh vực khác ñang vắng mặt
trong bộ chuẩn hiện tại là những thứ liên
quan ñến những ñòi hỏi về mặt học thuật
của chương trình ñào tạo. ðây là một
lãnh vực cực khó trong việc khái niệm
hóa, và US News chẳng phải kẻ duy
nhất thấy khó khăn trong việc xác ñịnh
những việc cần làm. Không có một
nguyên tắc phân loại chương trình, và
những văn bản trong lĩnh vực này cũng
chẳng giúp ích ñược gì. Một ñịnh hướng
có vẻ quan trọng là mức ñộ yêu cầu về
toán và khoa học trong chương trình.
Những trường có yêu cầu cao về toán và
khoa học, hoặc do có nhiều sinh viên kỹ
thuật có thể thiên vị chương trình theo
hướng môn toán và khoa học, rõ ràng là
“khó” hơn nhiều so với những trường
chỉ có các yêu cầu tối thiểu hoặc chẳng
có yêu cầu gì về các môn ấy. Những
trường ñại học có các khoa giáo dục,
kinh doanh, truyền thông/báo chí, có thể
có chương trình học dễ hơn ñối với
nhiều sinh viên so với những trường
tuyển sinh nhiều về ngành nghệ thuật
hay khoa học. Cũng như vậy, những
trường nổi tiếng hay những chương trình
ñào tạo ñặc biệt liên trường thì có

chương trình học khó hơn ñối với sinh
viên theo học các ngành này.
Một xu hướng rõ ràng trong những
năm gần ñây là sự chuyển hóa của sinh
viên ñại học từ các ngành nghệ thuật và
khoa học sang những ngành học có ñịnh
hướng chuẩn bị nghề nghiệp hơn. Hiện
nay biểu hiện nghiêm ngặt về học thuật
của một trường là chất lượng của sinh
viên ở ñầu vào, ñược ño lường bằng kết
quả thi SAT/ACT, hoặc là tỉ lệ sinh viên
nằm trong top 10% những học sinh giỏi
nhất trong trường phổ thông của họ.
Trong lúc chúng ta ít tự tin về việc tiêu
chuẩn nào là tốt nhất, chúng ta vẫn cảm
thấy lĩnh vực này cần ñược chú trọng
nhiều hơn. Cần có thêm nhiều nghiên
cứu ñể ít nhất cũng có thể tìm ñược một
tiêu chuẩn học thuật nghiêm ngặt và
thích ñáng. Nếu có thể xây dựng một số
tiêu chuẩn như vậy và sử dụng liên ñới
với tỉ lệ tốt nghiệp, nó có thể làm giảm
sự phê phán về việc dùng tỉ lệ tốt nghiệp
ñể ñưa các trường có chuẩn mực cao vào
thế bất lợi như hiện nay.
Một số kiến nghị
U.S. News nên rút kinh nghiệm về
việc ñánh giá cho ñiểm có tính chất kinh
nghiệm và giá trị của các tiêu chuẩn
trong việc ño lường chất lượng của các
trường. ðiều này có thể thực hiện ñược
bằng cách thêm một phần vào bảng câu
hỏi khảo sát ñiều tra về uy tín của các
trường ñể có thể có ñược ñánh giá ñối
với nhiều tiêu chuẩn khác nhau, cả
những tiêu chuẩn hiện dùng lẫn những
tiêu chuẩn có khả năng có thể ñược bổ
sung nhờ nghiên cứu những ý kiến phê
phán và những văn bản có liên quan. US
News cần thêm vào bản câu hỏi khảo sát
nhiều tiêu chuẩn mới có tính hợp lý,
càng nhiều càng tốt, với tư cách là một
phần của bảng câu hỏi ấy.
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U.S. News cần tiến hành phân tích
thống kê những dữ liệu ñang sử dụng ñể
hiểu ñầy ñủ hơn cấu trúc thống kê của
dữ liệu, sự nhạy cảm của dữ liệu ñối với
những thuật toán xử lý trọng số một
cách khác nhau, và ñể phát hiện những
biểu hiện bất bình thường có thể có,
những thứ cho thấy những ñiểm hạn chế
trong cách diễn giải những tiêu chuẩn
khác nhau.
Khi phương pháp ñánh giá ñã sửa
chữa bổ sung ñược ñưa vào sử dụng,
hay là ñược khẳng ñịnh, việc cho ñiểm
ñánh giá cần ñược tổng kết thành một
trung bình cộng ba năm ñể giảm bớt ảnh
hưởng của những dao ñộng ngắn hạn,
những lỗi ngẫu nhiên trong việc tổng
hợp tư liệu, hay những nhân tố khác có
thể gây ra những kết quả không ñáng tin
cậy trong việc xếp hạng một trường cụ
thể nào ñó.
Khi U.S. News xác lập một phương
pháp, nó cần ñược duy trì ổn ñịnh trừ
khi có những sự kiện ñủ sức thuyết phục
ñòi hỏi nó phải thay ñổi. Một ý kiến
khôn ngoan là nên có một tổ chức ñộc
lập xem xét lại các phương pháp ñánh
giá này mỗi năm năm hoặc bảy năm một
lần, nhưng những giả ñịnh/suy ñoán cần
thận trọng trong việc ñề xuất sự thay
ñổi, trừ khi có những sự kiện, chứng cứ
hiển nhiên về giá trị hay hiệu lực của
các tiêu chuẩn ñòi hỏi phải thay ñổi.
Cần tổ chức một nhóm chuyên gia
ñộc lập làm việc thường xuyên với ñội
ngũ của U.S. News ñể thảo luận về
những khả năng chắt lọc hay xem xét lại
hệ thống cho ñiểm ñánh giá. Một nhóm
chuyên gia như vậy có thể tư vấn cho
U.S. News những lời khuyên có giá trị
và giúp ñánh giá ñúng những ý kiến phê
phán từ những cá nhân hoặc tổ chức
quan tâm ñến vấn ñề này. Một tổ chức

như vậy có thể ñược thành lập không chỉ
ñể xem xét việc cho ñiểm ñánh giá các
trường ñại học và cao ñẳng, mà còn xem
xét việc ñánh giá các chương trình ñào
tạo sau ñại học và các trường chuyên
nghiệp nữa.
Phụ lục A: Những ñặc ñiểm của
trường ñại học có thể ñược sinh viên
ñánh giá là quan trọng ñối với họ
Việc tuyển sinh
Yêu cầu tuyển sinh ( hiểu theo
nghĩa những ñòi hỏi của nhà trường
về thành tích học tập và ñiểm kiểm
tra)
• Mức ñộ dễ hay khó trong việc xin
học (ñơn xin học, các bài viết tự luận
phải nộp, phỏng vấn, tham quan
trường, khoảng cách ñịa lý từ nhà tới
trường, học phí)
• Khả năng ñược chấp nhận vào
học
• Tỉ lệ “ chọi” (số người ñược nhận
so với số người nộp ñơn)
• Khả năng tốt nghiệp ( nếu ñược
nhận, liệu có thể theo học và tốt
nghiệp ñược không)
•

Những yêu cầu về tài chính
Học phí và các thứ chi phí khác,
các khoản hỗ trợ tài chính mà trường
có thể cung cấp
• Những khả năng lựa chọn hình
thức hỗ trợ tài chính, bao gồm học
bổng, cho vay, việc làm bán thời
gian, trợ giảng hay những việc phục
vụ cho nghiên cứu trong trường
•

Kinh nghiệm ñào tạo
• Uy tín khoa học và chất lượng của
ñội ngũ giảng viên
• Việc tiếp cận với giảng viên trong
lớp và ngoài lớp học
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Tỉ lệ sinh viên/giảng viên
• Chương trình ñào tạo (bản chất
của chương trình, yêu cầu, mức ñộ
khó, mức ñộ linh hoạt)
• Kiểu cấu trúc của trường (trường
lớn hay nhỏ, thiên về diễn giảng hay
thảo luận hoặc nghiên cứu ñộc lập)
• ðánh giá kết quả học tập (việc
cho ñiểm, ñánh giá qua bài thi
viết.v.v )
• Những chương trình cấp bằng có
hấp dẫn hay không
• Việc sử dụng trợ giảng
• Sự nghiêm khắc
• Cơ hội học tập tại nước ngoài
• Yêu cầu tốt nghiệp
• Lịch học của trường
•

Nguồn lực học thuật
•

Mức chi phí trên mỗi sinh viên

Chất lượng của thư viện, phòng
thí nghiệm và trung tâm vi tính
•

Những chương trình, kế hoạch
giúp sinh viên rèn luyện thể chất
•

Kinh nghiệm xã hội
Sự ña dạng của sinh viên (về dân
tộc, về giới, về quan ñiểm chính trị,
tôn giáo, quê quán hay nguồn gốc
kinh tế-xã hội xuất thân…)

Các trang thiết bị phục vụ hoạt
ñộng thể thao và giải trí của trường
• Các cơ hội hoạt ñộng thể thao liên
trường
• Chi phí trên mỗi sinh viên về
những chương trình ñào tạo ngoại
khóa
• Ký túc xá, nhà ở và những
chương trình xã hội hay hoạt ñộng
chuyên môn có liên quan
• Các cơ hội lựa chọn và chất lượng
của dịch vụ ẩm thực trong trường
• Tỉ lệ tội phạm
•

Kết quả của ñại học
• Tỉ lệ giữ ñược sinh viên và tỉ lệ
tốt nghiệp
• Những thuận lợi trong tìm kiếm
việc làm (loại công việc, mức thu
nhập kỳ vọng)
• Những thuận lợi trong việc xin
học tiếp cao học hay tiến sĩ
• Việc phát triển trí tuệ, kỹ năng xã
hội và tâm lý
• Những chương trình hay cơ hội
liên kết với các cựu học sinh của
trường

•

• Truyền thống của nhà trường
(trường ñã có lịch sử hình thành hàng
trăm năm hay mới thành lập, tuyển
sinh theo lối chính quy hay gồm
nhiều hình thức ñào tạo bán thời
gian, như các lớp tối, v.v. liên quan
ñến sự phân bố về ñộ tuổi của sinh
viên.

Số lượng sinh viên tham gia các
cơ hội hoạt ñộng tình nguyện như
các câu lạc bộ, các nhóm sinh hoạt
tín ngưỡng, các hội nữ sinh, ñoàn
thể…
•

Những cân nhắc khác
• ðại học hay cao ñẳng, chuyên về
ñại học hay thiên về các chương trình
sau ñại học
•

Quy mô của trường

• Dành cho dân ñịa phương hay có
nhiều sinh viên từ nơi khác ñến học
• Tính chất hấp dẫn của môi trường
ñại học
•

Khoảng cách từ nhà ñến trường

Quan hệ với các cựu sinh viên
hay cha mẹ sinh viên
•

Nằm ở vùng ñô thị hay khỉ ho cò
gáy
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•

Khí hậu, vùng miền

Các yêu cầu cụ thể về xe cộ, tham
dự các sinh hoạt tín ngưỡng, mức ñộ
tự do hay kỷ luật cao ñối với các
hành vi cư xử cá nhân
•

Những quan tâm ñặc biệt và có
tính chất cá nhân (tôn giáo, hay chỗ ở
cho người khuyết tật…)
•

• Dịch vụ chăm sóc y tế, hướng
nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ khác

TS. Phạm Thị Ly dịch
(Nguồn: “A Review of the
Methodology for the U.S. News & World
Rport's Rankings of Undergraduate
Colleges and Universities”- National
Opinion Research Center. Washington
Monthly, 2003)
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BỘ TIÊU CHUẨN KIỂM ðỊNH CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC ðẠI HỌC:
ðÁNH GIÁ ðẦU VÀO HAY ðẦU RA?
TS. Nguyễn Kim Dung

Tóm tắt:
Thông qua các phương pháp nghiên
cứu tài liệu, quan sát và phỏng vấn trực
tiếp, bài viết tóm tắt khuynh hướng ñảm
bảo và ñánh giá chất lượng của hệ
thống ñảm bảo và kiểm ñịnh chất lượng
ở Hoa Kỳ và so sánh với khuynh hướng
ñảm bảo và kiểm ñịnh chất lượng giáo
dục của Việt Nam. Tác giả cũng phân
tích một khuynh hướng tiếp cận chất
lượng thông qua giới thiệu Bộ tiêu
chuẩn kiểm ñịnh của một cơ quan kiểm
ñịnh chất lượng giáo dục ñại học của
Hoa Kỳ. Cuối cùng, tác giả ñưa ra một
vài gợi ý cho sự phát triển trong tương
lai của bộ tiêu chuẩn ñảm bảo và kiểm
ñịnh chất lượng giáo dục Việt Nam.

Các khuynh hướng ñảm bảo và
kiểm ñịnh chất lượng giáo dục ñại học
trên thế giới
Trong giáo dục, chất lượng gắn liền
với nhiều khía cạnh như ñầu vào (sinh
viên, ñội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên,
nhân viên, cơ sở vật chất và tài
chính…), quá trình (chương trình ñào
tạo, qui trình kiểm tra ñánh giá…) và
ñầu ra (sản phẩm ñào tạo, nghiên cứu
khoa học và cách dịch vụ phụ vụ xã
hội…) của một hệ thống giáo dục.
Thường trong một trường ñại học, việc
chính hệ thống ñảm bảo chất lượng là
xem xét ñầu vào, quá trình và ñầu ra
Lawrence and Dangerfield (2001 : 83)
cho rằng “giới học thuật có một lịch sử

lâu ñời về ño lường chất lượng dựa vào
ñầu vào nhiều hơn là ñầu ra”. Theo
Annesley, King và Harte (1994), ñể ñảm
bảo rằng kết quả của một hệ thống giáo
dục có thể ñạt ñược chất lượng như ý,
một hệ thống ñảm bảo chất lượng trong
thế kỷ mới phải quan tâm ñến các quá
trình sau ñây : thiết kế và nội dung của
các môn học, sự truyền tải và ñánh giá
kết quả, ñánh giá tổ chức, giám sát, xem
xét và quản lí nói chung.
Tuy nhiên, các nghiên cứu hệ thống
giáo dục ðại học của Hoa Kỳ (Nguyễn
Kim Dung, 2004, Bùi Mạnh Nhị, 2006)
cũng cho thấy ñiều cần thiết cho một
khung chương trình ñảm bảo chất lượng
hiện nay trong các hệ thống giáo dục là
việc chính phủ và các quan chức của các
trường ñại học cần thiết lập một hệ
thống hợp pháp nhằm ñảm bảo chất
lượng của nhà trường. ðặc ñiểm chủ yếu
của hệ thống này là tính tự chịu trách
nhiệm của các trường ñại học trước
cộng ñồng về chất lượng giáo dục và
ñào tạo. Chính phủ có thể sẽ hỗ trợ các
sáng kiến nhằm củng cố hệ thống giáo
dục ñại học bằng cách tập trung vào
ñánh giá kết quả ñầu ra.
Cũng theo các nghiên cứu trước ñây
của chúng tôi (Nguyễn Kim Dung,
2004, Bùi Mạnh Nhị và các cộng sự,
2006), cần ñánh giá các trường ñại học
kết hợp cả ñầu vào, quá trình và ñầu ra
ñể có cái nhìn toàn diện về chất lượng
của trường ñại học ñó. Tuy nhiên, khi
tiếp cận với nhiều Bộ tiêu chí ñánh giá
chất lượng của một số cơ quan kiểm
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ñịnh chất lượng giáo dục Hoa Kỳ, chúng
tôi thấy rằng cần xem xét lại quan niệm
này.
Một ví dụ về Bộ tiêu chuẩn kiểm
ñịnh chất lượng ở Hoa Kỳ
Lấy các tiêu chuẩn của Cơ quan
Kiểm ñịnh Chất lượng Giáo dục ðại học
(The Higher Learning Commission –
HLC) của Hiệp hội Kiểm ñịnh Chất
lượng Giáo dục vùng Trung Bắc (North
Central Association – NCA làm ví dụ.
ðây là cơ quan kiểm ñịnh chất lượng
giáo dục lớn nhất ở Hoa Kỳ, ra ñời vào
năm 1895, có qui mô lên ñến 19/50 tiểu
bang). Cơ quan này cũng ñã nhiều lần
sửa ñổi Bộ tiêu chuẩn kiểm ñịnh của
mình. Trước năm 1989, các hoạt ñộng
kiểm ñịnh của cơ quan này tập trung vào
các nguồn lực (nguồn vật lực, tài lực và
nhân lực) của các trường ñại học như là
những bằng chứng quan trọng nhất cho
thấy chất lượng của mình (tập trung vào
ñầu vào) (HLC, 2007).
Tuy nhiên, vào năm 1989, do nhu
cầu xã hội và giáo dục thay ñổi, HLC
bắt ñầu chuyển sự tập trung sang việc
ñánh giá kết quả học tập của sinh viên.
Sự thay ñổi này ñược thực hiện với triết
lý: “sinh viên học, mà cụ thể là họ sẽ
học những gì mà họ cần phải biết ñể có
thể ñạt ñược sự thành công cho chính cá
nhân mình và thực hiện ñược các trách
nhiệm xã hội của mình trong thế kỷ 21”
(HLC, 2007).
Sự chuyển hướng của HLC trong các
văn bản và bộ tiêu chuẩn kiểm ñịnh của
mình cho thấy sự chuyển hướng của hệ
thống giáo dục ñại học Hoa Kỳ, trong
ñó cho thấy việc phục vụ sinh viên là
mục ñích quan trọng nhất của các trường
ñại học. Sự chuyển hướng này cũng cho

thấy rằng các trường ñại học nào muốn
ñược công nhận cũng phải chứng minh
rằng mình không chỉ ñầy mạnh và hoàn
thiện “ñể giúp sinh viên có ñược các
kiến thức thông qua các chương trình
học và các chương trình liên môn” và
cung cấp “các bằng chứng về chất lượng
của các kinh nghiệm hoc tập thông qua
các chương trình ñó” mà còn củng cố và
khuyến khích “sự nhận thức của công
chúng và xã hội về giá trị của giáo dục
ñại học”.
Bộ tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất lượng
của HLC gồm 5 tiêu chí (criteria) và 21
thành tố (component):
1)
Tiêu chí 1 (5 thành tố): Sứ
mạng và tính trọn vẹn: cơ sở giáo
dục ñược vận hành với tính thống
nhất và trọn vẹn của mình nhằm ñảm
bảo việc hoàn thành sứ mạng của
mình thông qua cơ cấu tổ chức và
các qui trình ñiều ñộng ñược sự tham
gia ñầy ñủ của các nhà lãnh ñạo,
quản lý, giảng viên, nhân viên và
sinh viên;
2)
Tiêu chí 2 (4 thành tố):
Chuẩn bị cho Tương lai: Sự phân bổ
các nguồn lực và qui trình ñánh giá,
hoạch ñịnh của cơ sở giáo dục cho
thấy năng lực thực hiện sứ mạng, cải
tiến chất lượng giáo dục và chuẩn bị,
phản hồi cho các thử thách cũng như
các cơ hội trong tương lai;
3)
Tiêu chí 3 (4 thành tố): việc
học tập của sinh viên và việc giảng
dạy hiệu quả: Cơ sở giáo dục cung
cấp các minh chứng về việc học tập
của sinh viên và việc giảng dạy hiệu
quả ñể chứng minh rằng cơ sở ñang
thực hiện sứ mạng giáo dục của
mình;
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4)
Tiêu chí 4 (4 thành tố): Sự
thu nhận, khám phá và vận dụng kiến
thức: Cơ cở giáo dục khuyến khích
sự học tập suốt ñời của giảng viên,
cán bộ quản lý, nhân viên và sinh
viên bằng cách củng cố và hỗ trợ
việc thu nhận kiến thức, sáng tạo,
thực hành và thực hiện trách nhiệm
xã hội theo những cách thức nhất
quán với sứ mạng của mình; và
5)
Tiêu chí 5 (4 thành tố): Sự
tham gia và dịch vụ: Như sứ mạng ñã
nêu rõ, cơ sở giáo dục xác ñịnh các
ñơn vị, thành phần mà mình phục vụ
và phục vụ theo cách thức mà cả các
bên ñều ñánh giá cao.
Giải thích cho việc sự dụng thuật ngữ
“tiêu chí” thay vì “tiêu chuẩn”, những
người chịu trách nhiệm chính của HLC
giải thích rằng từ ‘tiêu chuẩn’ gợi cho
chúng ta ñến những khái niệm về ‘chuẩn
mực’ (standardization), các ‘tiêu chuẩn
tối thiểu’ (minimum standards), ñiều mà
các trường ñại học Hoa Kỳ thường
không ñánh giá cao trong một xã hội ña
dạng và phức tạp như Hoa Kỳ. Những
tiêu chí của HLC cho thấy khuynh
hướng tôn trọng sự khác biệt, ña dạng
cũng như tính hướng tới người học và
hướng tới việc hoàn thành sứ mạng,
hướng tới tương lai của các cơ sở ñào
tạo giáo dục ñại học.
Bộ tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất
lượng giáo dục ñại học Việt Nam:
nhận xét và một số gợi ý
Có thể tóm tắt về qui trình xây dựng
Bộ Tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất lượng
giáo dục ñại học Việt Nam như sau:
ñược quan tâm và bắt ñầu xây dựng từ
những năm mới bắt ñầu của thế kỷ 21 và
ñược ban hành tạm thời năm 2004, trong

ñó có 10 tiêu chuẩn, 53 tiêu chí, bao
trùm tất cả các lĩnh vực hoạt ñộng của
một trường ðH: sứ mạng, mục tiêu (TC
1), tổ chức, cơ cấu quản lý và ñội ngũ
(TC 2 và 5), chương trình và hoạt ñộng
ñào tạo (TC 3 và 4), người học (TC 6),
nghiên cứu khoa học (TC 7), quan hệ
quốc tế (TC 8) và cơ sở vật chất, tài
chính (TC 9 và 10). Sau hai năm tiến
hành ñánh giá thử nghiệm cho 20 trường
ñại học ñầu tiên vào thông qua một số
hội thảo rút kinh nghiệm, Bộ tiêu chuẩn
ñã nhận ñược nhiều ý kiến ñóng góp và
ñược tiến hành chỉnh sửa. Hiện nay, các
tiêu chuẩn ñã ñược chỉnh sửa và ban
hành chính thức với 10 tiêu chuẩn và 61
tiêu chí.
Bộ tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất lượng
giáo dục Việt Nam, nhìn chung ñược
các trường ñại học Việt Nam ủng hộ và
thực hiện theo ñúng qui ñịnh của nhà
nước. Qua những lần rút kinh nghiệm
trong các cuộc hội thảo, hầu hết các ñại
diện ñều cho rằng nhìn chung, bộ tiêu
chuẩn cũ và bộ mới sửa ñổi với các tiêu
chí ñược bổ sung cho thấy sự ñịnh
hướng của Bộ Giáo dục và ñào tạo ñối
với sự phát triển của hệ thống giáo dục
ñại học Việt Nam nói chung và các
trường ñại học nói riêng.
Theo ý kiến của chúng tôi, Bộ tiêu
chuẩn (cả cũ và mới) cho thấy tất cả các
tiêu chí ñược xây dựng theo cách tiếp
cận ñánh giá tập trung vào ñầu vào và
quá trình (chủ yếu tập trung vào các TC
1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10, gồm tất cả khoảng
42 tiêu chí) nhiều hơn là ñầu ra (chủ yếu
tập trung vào các TC 6, 7 và 8, gồm tất
cả 19 tiêu chí). Về chất lượng và cách
tiếp cận, có thể thấy rằng chúng ta ñang
ñi ñúng như con ñường của các nước,
ñặc biệt là Hoa Kỳ, cách ñây vài thâp
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niên, nếu nhìn lại sự phát triển của các

tiêu chuẩn kiểm ñịnh thế giới.

Một vài so sánh
Thông qua các văn bản hướng dẫn, có thể thấy rằng mặc dù cả hai Bộ tiêu chuẩn
kiểm ñịnh ñều cổ vũ cho sự cải tiến chất lượng, nhưng sau khi ñọc toàn bộ các tiêu
chuẩn và tiêu chí, chúng tôi nhận ra các khác biệt cơ bản của hai Bộ tiêu chuẩn như sau:
Bộ tiêu chuẩn của Việt Nam
Bộ tiêu chuẩn của HLC
Tập trung hơn vào ñầu vào và quá
Tập trung hơn vào ñầu ra
trình
ðưa ra các chuẩn mức tối thiểu, theo
Hướng ñến việc thực hiện sứ
ñúng qui ñịnh
mạng ñã tuyên bố
Nhiều tiêu chuẩn và tiêu chí (10 tiêu
Ít tiêu chí và thành tố (5 tiêu chí,
chuẩn và 61 tiêu chí)
21 thành tố)
Nhiều tiêu chí ñịnh lượng
Tất cả các tiêu chí và thành tố
ñều mang tính ñịnh tính
Có hướng khẳng ñịnh những thành
Hướng ñến việc chuẩn bị cho
tích làm ñược trong quá khứ và hiện tại tương lai, khuyến khích sự cải tiến
Chưa có sự gắn kết và nhất quán
Thể hiện rõ sự gắn kết và nhất
giữa các tiêu chuẩn và các tiêu chí
quán giữa các tiêu chuẩn và tiêu chí
Chưa thể hiện rõ triết lý kiểm ñịnh
Thể hiện rõ triết lý kiểm ñịnh là
chất lượng giáo dục, mặc dù ñịnh nghĩa lấy việc phục vụ sinh viên, ñáp ứng
chất lượng giáo dục là ñáp ứng mục tiêu nhu cầu cá nhân và xã hội là mục
ñặt ra, nhưng nhiều tiêu chí vẫn phải ñích quan trọng nhất của các trường
thực hiện giống nhau cho các trường ñại ñại học
học khác nhau

Tất nhiên, sự khác biệt này là ñương
nhiên khi có rất nhiều sự khác biệt trong
trình ñộ và sự phát triển của hai hệ
thống giáo dục của hai nước có nền kinh
tế, văn hóa, xã hội và giáo dục rất khác
nhau. Tuy nhiên, như chúng ta ñã và
ñang lên kế hoạch ñể xây dựng và phát
triển hệ thống giáo dục ñại học Việt
Nam, ñiều quan trọng là chúng ta phải
lên kế hoạch và ñịnh hướng hành ñộng
của mình nhằm thực hiện việc cải tiến
chất lượng mà chúng ta ñang ñặt ra.
Việc xem xét, ñánh giá và so sánh với
các hệ thống ñánh giá và kiểm ñịnh chất

lượng là cần thiết trong giai ñoạn này.
Các gợi ý
Trước mắt, việc các trường ñại học
Việt Nam cần phải thực hiện ñúng việc
ñăng ký và ñánh giá theo Bộ tiêu chuẩn
mới này là không cần phải bàn. Nhưng
trong tương lai, chúng ta có nên xem xét
ñể có thể thay ñổi cách thức ñánh giá
không? Một số gợi ý của người viết:
1)
Do các trường ñại học Việt
Nam bắt ñầu có sự phân cấp, cần có
một Bộ tiêu chuẩn kiểm ñịnh chất
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lượng khác, ngắn gọn hơn, ñịnh tính
hơn, nhưng vẫn phải thống nhất về
các nguyên tắc lấy việc thực hiện sứ
mạng và mục tiêu ñể làm cơ sở ñánh
giá
2)
ðể hướng ñến tương lai lâu
dài, do chúng ta không thể ñi ngược
xu hướng phát triển của giáo dục ñại
học, Bộ tiêu chuẩn trong tương lai
cần ñặt nặng chất lượng ñầu ra (kết
quả học tập, nghiên cứu khoa học và
các dịch vụ xã hội làm các tiêu chuẩn
chủ ñạo) tùy theo sứ mạng và mục
tiêu của trường ñại học, do ñể thực
hiện ñược ñiều ñó, các trường ñại
học cần phải chuẩn bị ñầu vào và quá
trình ñủ hiệu quả ñể ñảm bảo ñầu ra
có chất lượng. Ngoài ra, xu hướng
của một số trường ñại học hiện nay
không phải là xây dựng các tòa nhà
hiện ñại, có thật nhiều giảng viên mà
tập trung vào việc xây dựng chương
trình ñào tạo, dịch vụ sinh viên, phát
triển công nghệ thông tin ñể ñáp ứng
nhu cầu của các ñối tượng học khác
nhau.
3)
Trong tương lai, cần giảm
bớt số lượng các tiêu chuẩn và tiêu
chí kiểm ñịnh. Cần có những tiêu
chuẩn và tiêu chí có tính khái quát và
tổng hợp cao hơn là những tiêu chí
có tính quá cụ thể. Các tiêu chí quá
chặt chẽ sẽ không khuyến khích sự
ña dạng vốn ñang bắt ñầu phát triển ở
Việt Nam
4)
Cần có các văn bản hướng
dẫn việc thực hiện Bộ tiêu chuẩn
kiểm ñịnh mới, do việc bỏ các mức
quá ñột ngột sẽ làm cho các trường
ñại học lúng túng trong việc thực
hiện tự ñánh giá. Các văn bản qui
ñịnh này cũng cần ñược ña dạng và
có tính ñịnh hướng ñể khuyến khích
sự ña dạng hóa của các trường ñại
học Việt Nam.

5)
Bộ tiêu chuẩn trong tương
lai cần nhấn mạnh ñến việc khuyến
khích các trường ñạt ñược mục tiêu
ñề ra của một trường ñại học hơn là
ñạt chuẩn tối thiểu. Bộ tiêu chuẩn
trong tương lai cũng cần ñạt nặng
vấn ñề trách nhiệm xã hội của các
trường ñại học trong việc minh bạch
hóa và trách nhiệm xã hội của mình.
Nhìn chung, còn nhiều các vấn ñề mà
chúng tôi muốn ñặt ra cho hệ thống
kiểm ñịnh chất lượng giáo dục ñại học
Việt Nam là: có nên ño lường chất
lượng ñại học gắn với kết quả ñầu ra là
chất lượng của giảng viên và sinh viên
không? Nếu như vậy, chúng sẽ ñược ño
và giải thích như thế nào trong các tiêu
chí kiểm ñịnh chất lượng của chúng ta
mà không quá mang tính ñịnh lượng như
trong Bộ tiêu chuẩn mà chúng ta ñang
có? Liệu kết quả (chất lượng có từ kết
quả và mục tiêu ñề ra) có bị hạn chế ở
phạm vi ñánh giá sản phẩm ñào tạo, các
công trình nghiên cứu, các dịch vụ xã
hội hay rộng hơn ở cấp ñộ nhà trường?
Chúng tôi mong muốn sẽ trả lời các câu
hỏi ñó trong các bài viết kế tiếp của
mình.
TS. Nguyễn Kim Dung
Viện Nghiên cứu Giáo dục Trường ðHSP Tp. HCM- Học giả
Fulbright tại HLC – NCA – Hoa Kỳ
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