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Tóm tắt 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang ảnh hưởng trực tiếp đến từng cá thể, gia 

đình, doanh nghiệp và đặc biệt chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là môi trường giáo dục - nơi 

trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp 4.0. Trong bối cảnh Việt Nam 

đang hội nhập mạnh mẽ với khu vực và quốc tế, việc xây dựng chương trình đào tạo theo 

chuẩn AUN-QA có một ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của quá trình 

hội nhập và phát triển trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Cách mạng này 

vừa tạo ra những thời cơ, vừa đặt giáo dục đại học Việt Nam trước những thách thức mới 

diễn ra ngày càng nhanh. Đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam phải tiên phong 

trong nhận thức và hành động của mình để thích ứng với cuộc cách mạng này.Từ việc đánh 

giá vai trò của đội ngũ và công tác quản lý đội ngũ giảng viên trong trường đại học hiện 

nay, tác giả bài viết đã đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên trong 

trường đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo theo chuẩn AUN-QA đáp ứng yêu cầu của cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 

 

Từ khóa: AUN-QA, cách mạng công nghiệp 4.0, chất lượng, giảng viên 

 

1. Đặt vấn đề 

Khái niệm cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng công nghiệp 4.0 – 

CMCN 4.0) ngày càng được sử dụng rộng rãi. Khái niệm “CMCN 4.0” được đề cập lần đầu 

tiên và cũng là chủ đề của Diễn đàn kinh tế lần thứ 46 tổ chức ngày 20/1/2016 tại thành phố 

Davos-Klosters, Thụy Sĩ. Tuy vậy, tác động của cuộc CMCN 4.0 đã bắt đầu được “cảm 

nhận”, đặc biệt là tại các nước phát triển vào những năm cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ 

XXI. Khác với các cuộc CMCN trước đây, CMCN 4.0 không gắn với sự ra đời của một 

công nghệ nào cụ thể mà là kết quả hội tụ của nhiều công nghệ khác nhau, trong đó trọng 

tâm là công nghệ nano, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin - truyền thông. 

Chỉ thị số 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính Phủ ngày 4/5/2017 về việc tăng cường 

năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 chỉ rõ: “Cuộc Cách mạng công 

https://ejs.tdmu.edu.vn/103-a25io
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nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống 

kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của Internet vạn vật và Trí tuệ nhân tạo 

đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với 

đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin. 

Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế 

giới, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, ngày một gia tăng tới mọi mặt của đời sống 

kinh tế - xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội” [6]. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất và phương 

pháp quản trị “các nhà máy thông minh”, “công sở và thành phố thông minh” được kết nối 

Internet, liên kết với nhau thành một hệ thống thay vì các dây chuyền sản xuất và phương 

pháp quản trị hành chính trước đây. Nhờ khả năng kết nối bằng máy tính, các thiết bị di 

động tiếp cận với các cơ sở dữ liệu lớn từ nhiều nguồn, những tính năng xử lý thông tin 

được nhân lên nhờ những đột phá về công nghệ bằng trí tuệ nhân tạo, người máy, công 

nghệ in 3D, công nghệ na-nô, công nghệ điện toán đám mây, công nghệ sinh học, công 

nghệ lượng tử, công nghệ vật liệu mới,… 

Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ mở ra kỷ nguyên mới của sự lựa chọn các phương án 

đầu tư kinh doanh, tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực, thúc đẩy năng suất lao động và hiệu 

quả, tạo bước đột phá về tốc độ phát triển, phạm vi mức độ tác động làm biến đổi cơ bản hệ 

thống sản xuất và quản trị xã hội cả chiều rộng lẫn chiều sâu. 

AUN (ASEAN University Network) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được 

thành lập năm 1995 với mục đích thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo, 

nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các trường trong ASEAN. 

 Khung đảm bảo chất lượng AUN-QA (ASEAN University Network - Quality 

Assurance) được xây dựng nhằm giúp cải tiến chất lượng giáo dục trong khu vực, hỗ trợ sự 

lưu động của người học, người lao động và chuyên gia giữa các quốc gia trong khu vực và 

với quốc tế. Bộ khung được nghiên cứu, xây dựng và cải tiến để đảm bảo các quốc gia có 

thể áp dụng trong những bối cảnh chính trị, văn hóa và pháp luật khác nhau mà không ảnh 

hưởng đến những giá trị và truyền thống cốt lõi của từng quốc gia. 

AUN-QA là mạng lưới chuyên trách về ĐBCL giáo dục đại học của AUN, được 

thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động ĐBCL tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao 

chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong khu vực và quốc tế vì lợi ích 

chung của cộng đồng ASEAN. 

Hoạt động đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo (CTĐT) được AUN-QA 

triển khai từ năm 2007. Đến nay hơn 160 chương trình đã được đánh giá bởi AUN-QA góp 

phần đem lại nhiều lợi ích cho các trường đại học là thành viên chính thức và thành viên 

liên kết của mạng lưới. 

Nhằm đáp ứng các thách thức trong cộng đồng chung ASEAN, mạng lưới AUN-QA 

tiên phong thúc đẩy việc hình thành một khung đàm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục đại 

học hài hòa cả trong và ngoài ASEAN. Để đạt được mục tiêu này, AUN-QA cần đảm bảo 

rằng khung ĐBCL và các tài liệu hướng dẫn được xây dựng phù hợp và mang tính cập nhật. 
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Đến nay, đã có phiên bản 3.0 của tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp chương trình 

là thành quả của quá trình rà soát, điều chỉnh của nhóm chuyên gia AUN-QA.. 

Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới Đại học Đông Nam Á - AUN yêu 

cầu các Trường Đại học cần phải lấy người học làm trung tâm; xác định chuẩn đầu ra rõ 

ràng cho từng chương trình cụ thể, sinh viên sau khi ra trường phải nắm được những kỹ 

năng và kiến thức cần thiết; sự thành công của chương trình đào tạo phải được đánh giá 

bằng những phản hồi của các bên liên quan, kết quả cuối cùng sẽ được Hội đồng quốc tế 

kiểm định. Việc kiểm định theo chuẩn AUN là sự khẳng định về chất lượng sản phẩm đầu 

ra của chương trình đào tạo trên hệ tham chiếu mang tính quốc tế, tạo điều kiện cho sinh 

viên tiếp cận công việc một cách dễ dàng, giúp người sử dụng lao động có một cơ sở tin cậy 

khi tìm kiếm nguồn nhân lực cho mình. 

 

2. Chất lượng đội ngũ giảng viên đại học gắn với đào tạo theo chuẩn 

AUN-QA đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Giảng viên là chức danh nghề nghiệp của nhà giáo làm công tác giảng dạy ở các 

trường đại học, cao đẳng. Trên thế giới, nhà giáo đại học thường gắn với một chức vụ khoa 

bảng hoặc do các trường đại học đề bạt hoặc do Chính phủ bổ nhiệm. Ở Việt Nam, theo 

quy định của Luật giáo dục 2005, giảng viên đại học (GVĐH) là những nhà giáo làm nhiệm 

vụ giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và được phân chia thành các ngạch giảng 

viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp. 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức 

mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin. Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra 

với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, 

ngày một gia tăng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương 

thức và lực lượng sản xuất của xã hội. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi người lao 

động Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu: nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực 

sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm; tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh 

dịch vụ; tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; giảm đáng kể chi 

phí giao dịch, vận chuyển; tận dụng cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực 

công nghệ số và Internet đồng thời cũng là cơ hội lớn cho sản xuất công nghiệp với trình độ 

khoa học và công nghệ tiên tiến. 

Tuy nhiên, nếu không bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới và khu vực, Việt Nam sẽ 

phải đối mặt những thách thức, tác động tiêu cực như: Sự tụt hậu về công nghệ, suy giảm 

sản xuất, kinh doanh; dư thừa lao động có kỹ năng và trình độ thấp gây phá vỡ thị trường 

lao động truyền thống, ảnh hưởng tới tình hình kinh tế xã hội đất nước; mất an toàn, an 

ninh thông tin, xâm phạm bản quyền, thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao. Mặt khác có 

khả năng xuất hiện làn sóng đẩy công nghệ lạc hậu từ các nước phát triển sang các nước 

đang phát triển và chậm phát triển. 

Để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi 

thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

4 đối với Việt Nam, đỏi hỏi từng cá thể, gia đình, doanh nghiệp và đặc biệt là môi trường 
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giáo dục nhất là giáo dục đại học - nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công 

nghiệp 4.0 phải đi tiên phong thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, phương pháp 

giáo dục. Trong đó, vai trò của đội ngũ giảng viên đặc biệt quan trọng. 

Để đáp ứng triển khai CTĐT theo chuẩn AUN-QA đáp ứng yêu cầu của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0, giảng viên ở bậc đại học phải có những khả năng sau: 

– Thiết kế được một chương trình giảng dạy và học tập chặt chẽ, đồng thời thực hiện 

được chương trình này; 

– Áp dụng nhiều phương pháp dạy và học,và chọn lựa phương pháp thích hợp nhất để 

đạt được kết quả học tập mong đợi; 

– Sử dụng và phát triển nhiều loại phương tiện truyền thông trong dạy học; 

– Sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đánh giá việc học của sinh viên phù hợp với 

những kết quả học tập dự kiến; 

– Tự giám sát và đánh giá việc giảng dạy cũng như chương trình giảng dạy của chính 

mình; 

– Có suy nghĩ, cân nhắc kỹ về việc thực hành giảng dạy của chính mình; 

– Xác định các nhu cầu và xây dựng các kế hoạch phát triển liên tục.  

– Phải có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo phù hợp với yêu 

cầu, xét theo các yêu cầu tổng hợp cả về bằng cấp, kinh nghiệm, khả năng, tuổi tác… 

– Việc tuyển chọn và nâng bậc cho giảng viên dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực 

như giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ. 

– Vai trò và mối quan hệ của các thành viên trong đội ngũ cán bộ được xác định và 

được mọi người hiểu rõ. 

Có triển khai kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động phát triển đội ngũ GV (đội 

ngũ kế thừa, thăng chức, nâng bậc, tái phân công nhiệm vụ, chấm dứt hợp đồng, hưu trí) 

nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng của đội ngũ GV đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên 

cứu và phục vụ cộng đồng. 

Nhìn lại chặng đường đã qua, giáo dục đại học nước ta đã phát triển rõ rệt. Đội ngũ 

giảng viên có trình độ đại học và trên đại học mà tuyệt đại đa số được đào tạo tại các cơ sở 

giáo dục trong nước đã góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều hạn chế nhất định đang làm cho những kết quả đạt 

được chưa đúng với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

 

3. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học đáp ứng đào 

tạo theo chuẩn AUN-QA trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 

Chất lượng đội ngũ giảng viên có vai trò quyết định trong việc đảm bảo và nâng cao 

chất lượng giáo dục. Do vậy, việc phát triển đội ngũ giảng viên được coi là giải phát đột 

phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Để phát triển đội ngũ giảng 
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viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và có chất lượng, trên cơ sở phân tích những vấn đề 

lý luận và thực trạng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay, chúng tôi kiến nghị thực hiện tốt 

một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, đổi mới công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch và sửa đổi, bổ sung hoàn 

thiện các quy định về tuyển dụng giảng viên; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đối 

với giảng viên rõ ràng, theo kịp với thực tế phát triển của nhà trường và xã hội. 

Thứ hai, xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp của giảng viên trong trường; đẩy mạnh 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, tự đào tạo và đào tạo lại đối với đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao 

chất lượng của giảng viên cả về năng lực chuyên môn lẫn kiến thức, nghiệp vụ sư phạm; 

Thứ ba, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giảng viên 

tương xứng với thành tích và năng lực cá nhân; điều chỉnh chính sách lương, phụ cấp ưu 

đãi, cơ chế đãi ngộ phù hợp để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, tạo động lực và điều 

kiện cho đội ngũ giảng viên nhà trường nâng cao năng lực, trình độ. Đặc biệt là trong điều 

kiện tuyển sinh hiện nay, cần phải có chính sách sử dụng, điều chuyển và phân công công 

việc phù hợp để sử dụng đội ngũ giảng viên của trường. 

Thứ tư: Cần đổi mới phương pháp giảng dạy. Phương pháp giảng dạy từ lâu nay 

chúng ta vẫn dùng, cho dù có phương tiện máy móc hỗ trợ thì thực chất trong giờ học, 

người học vẫn ở thế bị động trong nhận thức và tiếp nhận thông tin. Đặc biệt đối với việc 

phát huy được tính chủ động trong giờ học là một việc hết sức cần thiết. 

Thứ năm, đẩy mạnh công tác NCKH trong đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên trẻ, gắn 

NCKH với đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; xây dựng nhóm nghiên cứu nhằm tăng 

cường trao đổi học thuật, sáng kiến kinh nghiệm trong NCKH; tổ chức và khuyến khích giảng 

viên tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước nhằm trao đổi kinh nghiệm 

giảng dạy và NCKH; phải hoàn chỉnh và đổi mới chất lượng quản lý NCKH trong trường để 

khuyến khích được đội ngũ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học. 

Thứ sáu: Đổi mới phương pháp giảng dạy không đòi hỏi chúng ta phải tìm ra một 

phương pháp nào hoàn toàn mới mẻ, đặc thù mà chính là việc chúng ta nghiên cứu các phương 

pháp sẵn có, với phương châm giáo dục lấy người học làm trung tâm để lựa chọn cách thức 

giảng dạy phù hợp nhất. Theo chúng tôi, cần làm tốt những vấn đề sau đây:  

– Giảng viên các khoa, bộ môn cần phối hợp các phương pháp giảng dạy khác nhau 

trong dạy học như diễn giảng, kết hợp với nêu vấn đề, sử dụng tình huống và các phương 

tiện khoa học kỹ thuật hỗ trợ. Không tuyệt đối hoá phương pháp nào để tránh giảng dạy 

đơn điệu một phương pháp, nhất là chỉ sử dụng phương pháp diễn dịch, giải thích hoặc lạm 

dụng phương tiện khoa học, kỹ thuật một cách thái quá dẫn đến sự nhàm chán. Việc sử 

dụng phương tiện khoa học, kỹ thuật và công nghệ thông tin là cần thiết trong đổi mới 

phương pháp giảng dạy, tuy nhiên cần phải hiểu rằng không phải sử dụng phương tiện khoa 

học, kỹ thuật và công nghệ thông tin trong dạy học là đổi mới phương pháp giảng dạy. Cần 

khai thác triệt để các phương tiện khoa học kỹ thuật phục vụ giảng dạy như sử dụng máy 

tính để mô hình hóa giáo án, xây dựng biểu đồ, sơ đồ; minh họa bằng hình ảnh; làm video 

clip các tình huống nghiệp vụ, tình huống có vấn đề, cũng như sưu tầm, biên tập phim minh 
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họa cho bài giảng... điều cơ bản là làm tăng khả năng tư duy, sáng tạo của sinh viên là mục 

tiêu của đổi mới phương pháp giảng dạy  

– Tăng cường giảng dạy theo những tình huống có vấn đề, buộc sinh viên phải động 

não tìm ra phương án để giải quyết các tình huống đó. Quan tâm hướng dẫn sinh viên 

nghiên cứu tự học và chú ý kiểm tra sự chuẩn bị của sinh viên. Giảng viên thực sự chỉ là 

người hướng dẫn để sinh viên tư duy, học tập. 

– Tăng cường hoạt động đối thoại, hỏi đáp giữa giảng viên và sinh viên trong giảng 

dạy nhằm khơi dậy tư duy nghiên cứu, tìm tòi và khả năng tự học của sinh viên. Hiện nay 

nhà trường đã tổ chức nối mạng nội bộ đến từng phòng học, phòng ở của sinh viên. Cho 

nên, mỗi giảng viên và các khoa, bộ môn cần khai thác triệt để mạng nội bộ để tăng cường 

trao đổi, đối thoại, giải đáp chuyên môn giữa thầy và trò. Cần xây dựng các hộp thư của Tổ 

bộ môn, của từng giảng viên để thầy trò trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc và đối thoại 

với sinh viên về chuyên môn. Hàng ngày, trực ban đơn vị và các tổ của khoa, bộ môn phải 

thường xuyên mở hộp thư để báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền nghiên cứu, giải đáp và đáp 

ứng yêu cầu của sinh viên. Bảo đảm mạng nội bộ thực sự là phương tiện, cầu nối giữa 

giảng viên và sinh viên.  

Thứ bảy, Nhà trường phải đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp cho giảng 

viên thông qua sự hỗ trợ huấn luyện của các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế. 

 

4. Kết luận 

Sau hơn 34 năm đổi mới, giáo dục đại học Việt Nam đã phát triển rõ rệt về quy mô, 

đa dạng hóa về loại hình và các hình thức đào tạo, bước đầu điều chỉnh cơ cấu hệ thống, cải 

tiến chương trình, quy trình đào tạo và huy động được nhiều nguồn lực xã hội. Chất lượng 

giáo dục đại học ở một số ngành, lĩnh vực, cơ sở giáo dục đại học có những chuyển biến 

tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu quá 

trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là chủ trương, chính sách 

đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Để thực hiện được chủ trương, chính 

sách trên đòi hỏi các cấp, bộ ngành và các cơ sở giáo dục đại học phải coi trọng việc nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên.  

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của các trường đại học đáp ứng yêu cầu 

của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp như chúng tôi 

đã kiến nghị ở trên, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, bộ ngành và toàn hệ thống 

trong các cơ sở giáo dục đại học. 
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