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TÓM TẮT 
Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực 

thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được 
những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Bằng 
phương pháp tiếp cận có sự tham gia kết hợp với các phương pháp thống kê mô tả, thống kê suy 
luận và hội thảo, nghiên cứu đã đánh giá được khả năng nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu 
sinh, cũng như phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng nghiên cứu khoa học của họ trong quá 
trình được đào tạo ở bậc tiến sĩ tại trường. Kết quả nghiên cứu chỉ ra khả năng nghiên cứu khoa học 
của nghiên cứu sinh trong quá trình đào tạo tiến sĩ ở Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội còn nhiều 
hạn chế. Nguyên nhân từ rất nhiều phía, song cơ bản là do sinh hoạt chuyên môn của nghiên cứu 
sinh tại cơ sở đào tạo rất yếu, mức độ gắn kết giữa đề tài của nghiên cứu sinh với các nghiên cứu 
của cơ sở đào tạo chưa tốt, thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ thiếu chặt chẽ. 

Từ khoá: Chất lượng đào tạo, đào tạo tiến sĩ, khả năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh. 

SUMMARY 
Doctoral training is to train scientists with high theoretical knowledge, appropriate practice 

capacity, independent and creative research capacity, ability of detecting and solving new scientific 
issues and guiding scientific research. Using participatory research method a long with descriptive 
statistics, inferential statistics, and seminars, scientific research capability of PhD students has been 
evaluated. Factors affecting their research capability have been analysed. Finding show that research 
capability of the PhD students is still constrained by weak students’ paticipation in research activities 
at the trainning institution’s research, the bad connection between post graduate’s theme and training 
institution’s one, and weak implementation of the PhD students’ training regulations.  

Key words: Doctoral training, PhD student, scientific research capability, training quality.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
§μo t¹o vμ nghiªn cøu khoa häc (NCKH) 

lμ hai ho¹t ®éng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ vμ lμ 
hai nhiÖm vô chiÕn l−îc cña tr−êng ®¹i häc, 
trong ®ã NCKH lμ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p 
®Ó n©ng cao chÊt l−îng ®μo t¹o. §μo t¹o ë bËc 
tiÕn sÜ ®−îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng tù häc, tù 
nghiªn cøu d−íi sù h−íng dÉn cña nhμ gi¸o, 
nhμ khoa häc; coi träng rÌn luyÖn thãi quen 
nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn t− duy s¸ng 

t¹o trong ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò 
chuyªn m«n (Vâ V¨n Tíi, 2008). Kh¶ n¨ng 
NCKH cña nghiªn cøu sinh (NCS) ®−îc thÓ 
hiÖn th«ng qua: Kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn vÊn ®Ò, ý 
t−ëng nghiªn cøu, chñ ®éng trong nghiªn cøu, 
khai th¸c nguån tμi liÖu, ph−¬ng tiÖn nghiªn 
cøu, lμm viÖc víi c−êng ®é cao, gi¶i quyÕt vμ 
ph¸t triÓn vÊn ®Ò… (Vò Cao §μm, 1999). NCS 
®Ó trë thμnh tiÕn sÜ ®ßi hái ph¶i cã kiÕn thøc 
c¨n b¶n cÇn thiÕt ®èi víi chuyªn ngμnh nghiªn 
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cøu, cã tÇm nh×n xa, cã ãc s¸ng t¹o vμ cã môc 
tiªu râ rμng trong qu¸ tr×nh häc tËp vμ nghiªn 
cøu nh−ng kh«ng h¼n cã thÓ dù ®o¸n ®−îc tÊt 
c¶ nh÷ng g× x¶y ra trong nghiªn cøu (Vâ V¨n 
Tíi, 2008; T.Hoa, 2009). Tuy nhiªn, ®μo t¹o 
tiÕn sÜ hiÖn nay vÉn næi lªn nhiÒu bÊt cËp: (1) 
Ch¹y theo thμnh tÝch; (2) Ph−¬ng ph¸p ®μo t¹o 
chËm ®æi míi; (3) Thñ tôc hμnh chÝnh qu¸ 
r−êm rμ (Hoμng Xu©n, 2007; B×nh Yªn, 2009). 
Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o ®· cã nh÷ng thay ®æi 
trong quy tr×nh ®μo t¹o tiÕn sÜ, ®· trao träng 
quyÒn cho c¬ së ®μo t¹o tiÕn sÜ. 

Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi lμ 
mét tr−êng ®¹i häc träng ®iÓm quèc gia vμ lμ 
mét trong b¶y tr−êng ®¹i häc ®Çu tiªn trong 
c¶ n−íc cã ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o sau ®¹i häc. 
Nhu cÇu cña x· héi vÒ nh©n lùc khoa häc kü 
thuËt, qu¶n lý, c«ng nghÖ lμ rÊt lín trong 
lÜnh vùc n«ng nghiÖp vμ ph¸t triÓn n«ng 
th«n. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, quy m« ®μo t¹o 
cña Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi 
t¨ng m¹nh c¶ bËc ®¹i häc vμ bËc sau ®¹i häc. 
§μo t¹o sau ®¹i häc, ®Æc biÖt lμ ®μo t¹o ë bËc 
tiÕn sÜ cÇn ph¶i ®−îc hoμn thiÖn vÒ ch−¬ng 
tr×nh, ph−¬ng ph¸p, néi dung vμ c¸ch tiÕp 
cËn, tÝnh chñ ®éng trong nghiªn cøu. VËy 
lμm sao ®Ó n©ng cao ®−îc kh¶ n¨ng NCKH 
cña NCS trong qu¸ tr×nh hä ®−îc ®μo t¹o t¹i 
Nhμ tr−êng lμ v« cïng quan träng. NÕu lμm 
®−îc ®iÒu ®ã chÊt l−îng ®μo t¹o tiÕn sÜ trong 
bèi c¶nh hiÖn nay sÏ ®−îc c¶i thiÖn vμ n©ng 
cao ®−îc vÞ thÕ cña nhμ tr−êng trong ®μo t¹o 
tiÕn sÜ. V× thÕ, bμi viÕt nμy ®Ò cËp tíi nh÷ng 
gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng NCKH 
cña NCS trong qu¸ tr×nh hä ®−îc ®μo t¹o t¹i 
Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
TiÕp cËn cã sù tham gia ®−îc sö dông 

chñ yÕu trong thùc hiÖn nghiªn cøu. C¸c bªn 
cã liªn quan trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh ®μo t¹o 
NCS ®−îc t×m hiÓu bao gåm: (i) PhÝa qu¶n lý 
NCS (Tr−êng, ViÖn §μo t¹o sau ®¹i häc, c¸c 
phßng ban liªn quan, c¸c khoa chuyªn m«n 
vμ ®Æc biÖt lμ c¸c bé m«n cã nghiªn cøu 
sinh); (ii) PhÝa gi¸o viªn tham gia ®μo t¹o 

tiÕn sÜ (gi¸o viªn h−íng dÉn, ph¶n biÖn, 
tham gia héi ®ång); (iii) PhÝa NCS (NCS vμ 
tiÕn sÜ ®−îc ®μo t¹o t¹i §¹i häc N«ng nghiÖp 
Hμ Néi). Tõ ®ã, nghiªn cøu sÏ cã ®−îc c¸i 
nh×n toμn diÖn tõ nhiÒu phÝa ®èi víi n©ng 
cao kh¶ n¨ng NCKH cña NCS trong qu¸ 
tr×nh ®μo t¹o t¹i Nhμ tr−êng. MÉu ®iÒu tra 
cô thÓ nh− sau:  

- Nghiªn cøu sinh: 90 ng−êi (NCS vμ 
tiÕn sÜ ®· ®−îc ®μo t¹o t¹i Tr−êng) 

- Gi¸o viªn: 40 ng−êi (H−íng dÉn, ph¶n 
biÖn vμ tham gia héi ®ång) 

- C¸n bé qu¶n lý NCS: 23 ng−êi 
- C¸c ph−¬ng ph¸p thèng kª m« t¶, 

thèng kª suy luËn vμ ph−¬ng ph¸p héi th¶o 
®−îc phèi hîp sö dông trong nghiªn cøu. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 

3.1. T×nh h×nh chung vÒ ®μo t¹o tiÕn sÜ t¹i  
        Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi 

TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2009, tæng sè tiÕn sÜ ®· 
®−îc ®μo t¹o t¹i tr−êng lμ 306 ng−êi, trung 
b×nh kho¶ng 10 tiÕn sÜ tèt nghiÖp/n¨m (ViÖn 
§μo t¹o Sau ®¹i häc, 2010). Nh÷ng n¨m gÇn 
®©y, sè l−îng NCS cña tr−êng t¨ng nhanh, 
riªng hai n¨m 2008 vμ 2009 cã kho¶ng 50 
NCS/n¨m. Sè l−îng nghiªn cøu sinh kh«ng 
®ång ®Òu gi÷a c¸c khoa chuyªn m«n, tËp 
trung nhiÒu ë c¸c khoa Kinh tÕ vμ Ph¸t triÓn 
n«ng th«n (22 NCS, n¨m 2009), khoa N«ng 
häc, khoa Tμi nguyªn vμ M«i tr−êng. 

Sè l−îng NCS hoμn thμnh luËn ¸n vμ trë 
thμnh tiÕn sÜ cã chiÒu h−íng t¨ng nhanh tõ 
n¨m 2007 ®Õn nay. Tuy nhiªn, trong sè 
nh÷ng NCS ®· tèt nghiÖp trong giai ®o¹n 
2007 - 2009, kh«ng cã NCS nμo b¶o vÖ luËn 
¸n ®¹t lo¹i xuÊt s¾c. Ngμy cμng cã nhiÒu 
NCS ph¶i gia h¹n thùc hiÖn luËn ¸n. N¨m 
2008, 27,3% trong sè NSC cã kÕ ho¹ch b¶o vÖ 
trong n¨m ph¶i gia h¹n; con sè nμy ®Õn n¨m 
2009 ®· t¨ng ®Õn 54,5%. V× thÕ cÇn cã nh÷ng 
thay ®æi trong quy c¸ch qu¶n lý NCS ®Ó lμm 
t¨ng tÝnh tËp trung cho viÖc NCKH trong 
®μo t¹o tiÕn sÜ t¹i §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ 
Néi nãi riªng vμ c¸c c¬ së ®μo t¹o tiÕn sÜ 
trong n−íc nãi chung (H×nh 1). 
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H×nh 1. KÕt qu¶ ®μo t¹o tiÕn sÜ ë Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi 
giai ®o¹n  2007 - 2009

HiÖn nay, qu¶n lý NCS t¹i Tr−êng §¹i 
häc N«ng nghiÖp Hμ Néi ®ang ®−îc duy tr× 
theo 4 cÊp qu¶n lý lμ: Tr−êng  ViÖn §μo t¹o 
sau ®¹i häc  Khoa chuyªn m«n  Bé m«n. Tuy 
nhiªn, NCS l¹i gÇn nh− kh«ng cã mÆt t¹i c¬ 
së ®μo t¹o ®Ó chÞu sù qu¶n lý cña mét cÊp 
nμo ngo¹i trõ nh÷ng thêi ®iÓm b¾t buéc nh−: 
B¶o vÖ ®Ò c−¬ng, b¸o c¸o tiÕn ®é, th«ng qua 
luËn ¸n t¹i bé m«n (QuyÕt ®Þnh 1832/Q§-
NNH, 2008). V× thÕ khã cã thÓ biÕt ®−îc kh¶ 
n¨ng NCKH cña hä ë møc ®é nμo ®Ó hç trî 
vμ kÕt qu¶ lμ tÝnh míi cña luËn ¸n bÞ h¹n 
®Þnh. Thùc tÕ, nh÷ng buæi b¸o c¸o tiÕn ®é 
cña NCS t¹i bé m«n mang nÆng tÝnh thñ tôc 
vμ h×nh thøc; Chñ yÕu NCS ®Õn b¸o c¸o 
b»ng v¨n b¶n do NCS tù so¹n, kh«ng cã s¶n 
phÈm minh chøng cô thÓ vμ nÕu cã s¶n 
phÈm minh chøng th× møc ®é kiÓm so¸t chÊt 
l−îng s¶n phÈm còng kh«ng chÆt chÏ. Gi¸o 
viªn h−íng dÉn rÊt Ýt can thiÖp vμo viÖc 
kiÓm so¸t tiÕn ®é thùc hiÖn. V× thÕ cÇn xiÕt 
chÆt viÖc thùc hiÖn quy chÕ ®μo t¹o tiÕn sÜ, 
®Æc biÖt qu¶n lý chÆt ngay tõ cÊp bé m«n.  

3.2. Kh¶ n¨ng nghiªn cøu khoa häc cña 
        NCS trong qu¸ tr×nh ®μo t¹o t¹i 
        Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi 

3.2.1. §¸nh gi¸ cña c¸c nhμ qu¶n lý NCS 

Mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan qu¶n lý vμ 
NCS cßn rÊt h¹n chÕ, ®a sè NCS bÞ ®éng 
(52,2%) trong liªn hÖ víi bé m«n, hÇu hÕt chê 
®îi th«ng b¸o tõ bé m«n th× NCS míi triÓn 

khai c¸c c«ng viÖc cña hä nh− b¶o vÖ ®Ò 
c−¬ng, b¸o c¸o tiÕn ®é (B¶ng 1). Tuy nhiªn, 
theo quy chÕ ®μo t¹o tiÕn sÜ, NCS ph¶i 
th−êng xuyªn tù cËp nhËt nh÷ng th«ng tin 
nμy tõ trang web cña ViÖn §μo t¹o sau ®¹i 
häc vμ chñ ®éng liªn l¹c víi bé m«n qu¶n lý 
vÒ kÕ ho¹ch lμm viÖc cô thÓ. 

VÒ tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n, t×m 
hiÓu ë c¸c c¸n bé qu¶n lý bé m«n (tr−ëng vμ 
phã bé m«n) chØ cã 8,7% cho r»ng NCS tham 
gia sinh ho¹t chuyªn m«n th−êng xuyªn. 
Nh÷ng ®¸nh gi¸ nμy tËp trung ë ngμnh ch¨n 
nu«i vμ thó y do ®Æc thï ngμnh cã thùc hμnh 
vμ nghiªn cøu l©m sμng. Tuy nhiªn, cã tíi 
39,1% c¸c ý kiÕn cho r»ng hiÕm khi NCS 
tham gia sinh ho¹t cïng bé m«n. V× thÕ, ®a 
sè NCS thi tho¶ng míi liªn hÖ vμ th¶o luËn 
chuyªn m«n víi gi¸o viªn h−íng dÉn (82,6%). 
Nguyªn nh©n chÝnh trong ho¹t ®éng nμy lμ 
do tÝnh bÞ ®éng tr«ng chê cã phÇn û l¹i cña 
NCS trong thùc hiÖn chuyªn m«n, NCS 
kh«ng dμnh thêi gian ®Çy ®ñ cho ho¹t ®éng 
chuyªn m«n, kÕ ho¹ch thùc hiÖn ®Ò tμi 
th−êng xuyªn bÞ chËm trÔ nªn ®· dÉn ®Õn 
t©m lý ng¹i tiÕp xóc vμ trao ®æi víi gi¸o viªn 
h−íng dÉn. VÒ phÝa gi¸o viªn h−íng dÉn, do 
®Æc thï ë tr×nh ®é cao cã häc hμm, häc vÞ l¹i 
th−êng kiªm nhiÖm c«ng t¸c qu¶n lý vμ thùc 
hiÖn nghiªn cøu nªn khèi l−îng c«ng viÖc 
th−êng bÞ “qu¸ t¶i”. §©y còng lμ lý do lμm 
cho mèi liªn hÖ qua l¹i gi÷a NCS vμ gi¸o 
viªn h−íng dÉn bÞ ¶nh h−ëng (H×nh 2). 

h?c
trường 

học
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B¶ng 1. §¸nh gi¸ cña bé m«n vÒ tÝnh chñ ®éng trong liªn hÖ 
vμ sinh ho¹t chuyªn m«n ë bé m«n cña NCS 

NCS liên hệ với bộ môn NCS tham gia sinh hoạt chuyên môn 
TT Mức độ đánh giá Tỷ lệ (%) TT Mức độ đánh giá Tỷ lệ (%) 
1 Rất chủ động 0,0 1 Thường xuyên 8,7 
2 Chủ động 47,8 2 Thi thoảng 52,2 
3 Bị động (chờ thông báo từ Bộ môn) 52,2 3 Hiếm khi 39,1 
 Tổng số 100,0  Tổng số 100,0 

 (Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra và tính toán, 2010) 
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H×nh 2. §¸nh gi¸ cña c¸n bé qu¶n lý vÒ g¾n kÕt trong NCKH cña NCS 

Nh− vËy, d−íi gãc ®é qu¶n lý cho thÊy: 
(1) TÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña NCS trong 
ho¹t ®éng chuyªn m«n t¹i c¬ së ®μo t¹o rÊt 
yÕu kÐm; (2) CÇn thay ®æi khung ch−¬ng 
tr×nh ®μo t¹o, kÕ ho¹ch còng nh− tæ chøc 
thùc hiÖn ®μo t¹o tiÕn sÜ; (3) Sù g¾n kÕt gi÷a 
®Ò tμi tiÕn sÜ víi c¸c NCKH kh¸c rÊt mê 
nh¹t. V× thÕ, cÇn bæ sung nh÷ng chÕ tμi cô 
thÓ trong quy chÕ ®μo t¹o tiÕn sÜ vμ siÕt chÆt 
thùc hiÖn quy chÕ ®μo t¹o tiÕn sÜ. 

3.2.2. §¸nh gi¸ tõ phÝa gi¸o viªn h−íng dÉn, 
          ph¶n biÖn vμ tham gia héi ®ång b¶o vÖ  
          luËn ¸n tiÕn sÜ 

Th«ng th−êng trong ®μo t¹o tiÕn sÜ, ®Ò 
tμi cña NCS sÏ cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ víi c¸c 
nghiªn cøu cña c¬ së ®μo t¹o (®Æc biÖt lμ ®Ò 
tμi nghiªn cøu cña ng−êi h−íng dÉn) hoÆc 
c¸c nghiªn cøu kh¸c. T×m hiÓu kh¶ n¨ng g¾n 
kÕt gi÷a c¸c nghiªn cøu cña ng−êi h−íng dÉn 
víi ®Ò tμi cña NCS cho thÊy: tû lÖ gi¸o viªn 
h−íng dÉn NCS chñ tr× ®Ò tμi cÊp Bé chiÕm 
tû lÖ cao (gÇn 80%). §ã lμ thuËn lîi c¬ b¶n ®Ó 
g¾n kÕt gi÷a nghiªn cøu cña gi¸o viªn h−íng 
dÉn víi luËn ¸n cña NCS. Víi ®Ò tμi cÊp Nhμ 

n−íc, míi chØ cã 8% sè gi¸o viªn h−íng dÉn 
NCS ®−îc lμm chñ tr×. Lμm sao ®Ó t¹o ra 
®−îc c¬ chÕ linh ho¹t ®Ó g¾n kÕt ®−îc gi÷a 
c¸c ®Ò tμi nghiªn cøu lín do Nhμ tr−êng lμm 
chñ tr× víi c¸c ®Ò tμi nghiªn cøu cña NCS? 

§Ó lμm ®−îc ®iÒu ®ã, cÇn cã c¬ chÕ linh 
ho¹t −u tiªn cho c¸c gi¸o viªn cã ®Ò tμi tham 
gia h−íng dÉn NCS, ®Æc biÖt lμ ®èi víi 
nh÷ng ®Ò tμi lín, thêi gian thùc hiÖn dμi. 
Tuú theo ®Æc thï cña tõng khoa chuyªn m«n 
vμ chuyªn ngμnh nghiªn cøu mμ phèi kÕt 
hîp gi÷a ®Ò tμi nghiªn cøu cña c¸c gi¸o viªn 
víi quota quy ®Þnh ®Ó ph©n bæ h−íng dÉn 
NCS cho phï hîp. Trong thùc tÕ, nÕu g¾n 
kÕt ®−îc ®Ò tμi nghiªn cøu cña gi¸o viªn víi 
®Ò tμi cña NCS th× sÏ mang l¹i rÊt nhiÒu lîi 
Ých cho c¶ hai phÝa; Quan träng h¬n c¶ lμ 
NCS sÏ ®−îc t¨ng c−êng kh¶ n¨ng NCKH 
th«ng qua c¸c hç trî tõ phÝa gi¸o viªn nãi 
riªng vμ c¬ së ®μo t¹o nãi chung (kinh phÝ, 
tËp trung chuyªn m«n...) (B¶ng 2). 

XÐt tiªu chÝ c«ng bè c«ng tr×nh nghiªn 
cøu th«ng qua bμi ®¨ng cho thÊy, bμi ®¨ng 
quèc tÕ cña c¸c gi¸o viªn tham gia ®μo t¹o 
tiÕn sÜ cßn rÊt h¹n chÕ (24,32%) (H×nh 3).  
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B¶ng 2. §Ò tμi nghiªn cøu c¸c cÊp cña gi¸o viªn tham gia ®μo t¹o tiÕn sÜ 
ĐVT: % 

Loại đề tài Khối kỹ thuật Khối kinh tế - xã hội Tổng số 

1. Chủ trì đề tài cấp trường 21,74 35,71 27,03 
2. Chủ trì đề tài cấp bộ 86,96 64,29 78,38 
3. Chủ trì đề tài cấp nhà nước 13,04 0,00 8,11 
4. Tham gia đề tài cấp trường 4,35 28,57 13,51 
5. Tham gia đề tài cấp bộ 60,87 57,14 59,46 
6. Tham gia đề tài cấp nhà nước 43,48 0,00 27,03 

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010) 
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H×nh 3. Tû lÖ gi¸o viªn tham gia ®μo t¹o tiÕn sÜ cã bμi b¸o 
®¨ng trong n−íc vμ quèc tÕ  

Qua ®ã cho thÊy trong ®éi ngò gi¸o viªn 
tham gia ®μo t¹o tiÕn sÜ cßn cã nh÷ng h¹n 
chÕ vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vμ chÊt l−îng bμi 
®¨ng. §Ó thóc ®Èy NCKH ë gi¸o viªn, ngoμi 
chÕ ®é khen th−ëng cÇn kÕt hîp xem xÐt c¶ 
l−îng bμi ®¨ng quèc tÕ ®Ó ph©n bæ h−íng 
dÉn NCS cho gi¸o viªn. Bªn c¹nh ®ã, cÇn 
t¨ng sè l−îng bμi ®¨ng trong n−íc ®èi víi c¸c 
gi¸o viªn. Bëi lÏ ®· cã nghiªn cøu th× ph¶i cã 
bμi ®¨ng, cßn kh«ng cã bμi ®¨ng th× xem nh− 
kh«ng cã nghiªn cøu. §ång thêi, ngay trong 
qu¸ tr×nh h−íng dÉn NCS, gi¸o viªn vμ NCS 
cïng kÕt hîp viÕt bμi th× sÏ gióp NCS n©ng 
cao ®−îc kü n¨ng viÕt, thuyÕt tr×nh trong 
nghiªn cøu khoa häc vμ t¨ng c−êng c«ng bè 
kÕt qu¶ nghiªn cøu. 

Ngoμi ra n¨ng lùc nghiªn cøu cña gi¸o 
viªn cßn ®−îc t×m hiÓu th«ng qua viÖc tham 
gia c¸c héi nghÞ, héi th¶o. Tû lÖ gi¸o viªn cã 
bμi tr×nh bμy trong c¸c héi nghÞ, héi th¶o 
trong n−íc vμ quèc tÕ ch−a cao (50%). V× thÕ, 

cÇn bæ sung râ rμng vÒ tiªu chÝ tham gia héi 
th¶o, héi nghÞ cã bμi cña gi¸o viªn trong quy 
chÕ ®μo t¹o tiÕn sÜ (H×nh 4). 

Xem xÐt tæng thÓ vÒ chÊt l−îng ®μo t¹o 
tiÕn sÜ tõ c¸c gi¸o viªn tham gia ®μo t¹o tiÕn 
sÜ cho thÊy, hiÖn t¹i sinh ho¹t chuyªn m«n 
cña NCS ë bé m«n thùc tËp chØ mang tÝnh 
h×nh thøc vμ kh«ng hiÖu qu¶ (52,5%). Khung 
ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o cÇn thèng nhÊt l¹i 
(45%), ngay c¶ viÖc lùa chän c¸c m«n häc 
phô trî còng nªn xem xÐt chuyªn ngμnh ®Çu 
vμo cña NCS vμ tÝnh míi cña ®Ò tμi ®Ó x¸c 
®Þnh sè l−îng vμ thêi l−îng cña c¸c m«n häc 
cho thÝch hîp cho h−íng nghiªn cøu chuyªn 
s©u cña ®Ò tμi. Tõ ®ã cho thÊy, vÊn ®Ò næi lªn 
trong ®μo t¹o tiÕn sÜ vÉn tËp trung ë ch−¬ng 
tr×nh ®μo t¹o vμ c¸ch thøc qu¶n lý NCS. 
Lμm sao ®Ó võa t¨ng c−êng chÊt l−îng 
chuyªn m«n nh−ng qu¶n lý linh ho¹t theo 
®Æc thï cña tõng chuyªn ngμnh ®μo t¹o, c¬ 
chÕ qu¶n lý kh«ng bÞ cøng nh¾c (B¶ng 3). 
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H×nh 4. Tham gia héi nghÞ, héi th¶o cña gi¸o viªn tham gia ®μo t¹o tiÕn sÜ 

B¶ng 3. NhËn ®Þnh vÒ chÊt l−îng ®μo t¹o tiÕn sÜ cña gi¸o viªn 
tham gia ®μo t¹o tiÕn sÜ 

ĐVT: % 
Nội dung Khối kỹ thuật Khối kinh tế - xã hội Tổng số 

1. Thời gian đào tạo quá dài 3,85 7,14 5,00 

2. Khung chương trình chưa thống nhất 26,92 78,57 45,00 

3. Chương trình đào tạo:    

+ Thấp 11,54 42,86 22,50 

+ Phù hợp 69,23 14,29 50,00 

+ Hơi cao 3,85 7,14 5,00 

+ Khác 15,38 35,71 22,50 

4. Báo cáo chuyên đề:    

+ Phù hợp 73,08 57,14 67,50 

+ Chỉ là hình thức 7,69 35,71 17,50 

+ Tốt 11,54 7,14 10,00 

+ Không hiệu quả 7,69 0,00 5,00 

5. Sinh hoạt chuyên môn ở cấp Bộ môn không 
    thực tế và kém hiệu quả 50,00 57,14 52,50 

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010) 

C¬ së vËt chÊt phôc vô ®μo t¹o tiÕn sÜ 
cña nhμ tr−êng vÉn cßn rÊt thiÕu vμ yÕu kÐm 
(62,5%). H¹n chÕ vÒ c¬ së vËt chÊt còng lμ 
mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¶n trë sù 
hÊp dÉn NCS tíi sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i 
c¬ së ®μo t¹o.  

B×nh qu©n mçi NCS khi hoμn thμnh qu¸ 
tr×nh ®μo t¹o míi chØ thùc hiÖn b¸o c¸o ®Þnh 
kú tr−íc bé m«n lμ 7,88 lÇn (bao gåm: th«ng 
qua ®Ò c−¬ng, b¸o c¸o ®Þnh kú hμng n¨m, th«ng 

qua chuyªn ®Ò, th«ng qua luËn ¸n t¹i bé 
m«n). Trong ®ã, sè lÇn lμm c¸c th¶o luËn vμ 
tæ chøc b¸o c¸o khoa häc mang tÝnh chÊt tù 
nguyÖn lμ rÊt thÊp (1,61 lÇn/qu¸ tr×nh ®μo 
t¹o NCS). NCS tham gia b¸o c¸o t¹i c¸c héi 
th¶o, héi nghÞ khoa häc quèc tÕ vμ cã bμi 
®¨ng quèc tÕ cßn rÊt h¹n chÕ. 52,5% sè l−îng 
gi¸o viªn h−íng dÉn ®· tõng cã NCS cïng 
tham gia h−íng dÉn sinh viªn ®¹i häc vμ 
cïng tham gia h−íng dÉn cao häc lμ 12,5%. 
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ë ®©y, cÇn nh×n nhËn tõ hai phÝa: Thø nhÊt, 
gi¸o viªn h−íng dÉn ch−a g¾n kÕt ®Ò tμi cña 
NCS víi c¸c ®Ò tμi nghiªn cøu cña häc viªn, 
sinh viªn vμ kh«ng giao viÖc trî gióp gi¶ng d¹y 
vμ nghiªn cøu cho NCS; thø hai, NCS ch−a 
nhiÖt t×nh tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n 
víi bé m«n thùc tËp nªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn 
thóc ®Èy ®Ó tham gia c¸c ho¹t ®éng kÓ trªn. 

VÒ tÝnh nghiªm tóc cña NCS trong thùc 
hiÖn ®Ò tμi, 37,5% c¸c gi¸o viªn h−íng dÉn 
cho r»ng NCS nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh 
häc tËp vμ nghiªn cøu (B¶ng 4). Kh¶ n¨ng 
g¾n kÕt ®Ò tμi tiÕn sÜ víi c¸c nghiªn cøu mμ 
NCS ®· vμ ®ang thùc hiÖn ch−a thùc sù kh¶ 
quan. Thùc tÕ kh¶ n¨ng kh©u nèi g¾n kÕt 
luËn ¸n tiÕn sÜ víi c¸c nghiªn cøu cña ng−êi 
h−íng dÉn còng nh− nghiªn cøu kh¸c cña 
NCS cßn rÊt h¹n hÑp (70% ë møc trung b×nh  

vμ 22,5% ë møc kÐm).  
§a sè gi¸o viªn h−íng dÉn cho r»ng: 

NCS ch−a thμnh th¹o trong lËp kÕ ho¹ch, tæ 
chøc, thùc hiÖn nghiªn cøu, viÕt, thuyÕt 
tr×nh (B¶ng 5). §ã lμ do NCS ch−a thùc sù 
chó t©m vμo ®Ò tμi, kh«ng th−êng xuyªn 
tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n, kh«ng tËp 
trung t¹i c¬ së ®μo t¹o… Nh− vËy, t×m hiÓu 
d−íi gãc ®é gi¸o viªn h−íng dÉn cho thÊy: (1) 
Khèi l−îng gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn qu¸ 
nhiÒu; H¹n chÕ trong tham gia c¸c héi th¶o, 
héi nghÞ khoa häc. (2) Tham gia sinh ho¹t 
chuyªn m«n cña NCS rÊt h¹n chÕ: bÞ ®éng, 
thiÕu nghiªm tóc… (3) §a sè NCS cßn rÊt 
thiÕu vμ yÕu vÒ kü n¨ng NCKH. (4) H¹n chÕ 
trong g¾n kÕt ®Ò tμi luËn ¸n víi c¸c nghiªn 
cøu kh¸c. (5) NCS ch−a biÕt tæ chøc, s¾p xÕp 
c«ng viÖc trong nghiªn cøu. 

B¶ng 4. §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn tham gia ®μo t¹o tiÕn sÜ vÒ chÕ ®é b¸o c¸o 
vμ sinh ho¹t chuyªn m«n cña NCS ®· hoμn thμnh luËn ¸n tiÕn sÜ 

Kỹ thuật Kinh tế - xã hội Tổng số 
Nội dung ĐVT Số 

lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
(%) 

1. Báo cáo định kỳ/khoá/NCS Lần 7,91 - 7,83 - 7,88 - 
2. Số lần thực hiện các seminar, báo cáo khoa học 
    tại bộ môn Lần 1,94 - 1,00 - 1,61 - 

3. Báo cáo tại các hội thảo, hội nghị khoa học:        
+ Trong nước Người 12 46,15 7 50,00 19 47,50 
+ Quốc tế Người 3 11,54 0   0,00 3 7,50 

4. Đăng bài trên các tạp chí chuyên ngành:        
+ Trong nước Người 22 84,62 10 71,43 32 80,00 
+ Quốc tế Người 3 11,54 0   0,00 3 7,50 

5. Tham gia hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp Người 16 61,54 5 35,71 21 52,50 
6. Tham gia hướng dẫn cao học cùng thầy 
    hướng dẫn Người 4 15,38 1  7,14 5 12,50 

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010) 

B¶ng 5. §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn tham gia ®μo t¹o tiÕn sÜ vÒ kh¶ n¨ng tæ chøc, 
bè trÝ c¸c c«ng viÖc nghiªn cøu cña NCS 

ĐVT: % 
Tiêu chí đánh giá Khối kỹ thuật Khối kinh tế - xã hội Tổng số 

1. Tốt 38,46 7,14 27,50 

2. Trung bình 61,54 85,71 70,00 
3. Kém 0,00 7,14 22,50 
            Tổng 100,00 100,00 100,00 

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010) 
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3.2.3. §¸nh gi¸ tõ phÝa c¸c nghiªn cøu sinh  
           vμ tiÕn sÜ ®−îc ®μo t¹o t¹i Tr−êng §¹i  
           häc N«ng nghiÖp Hμ Néi 

T×m hiÓu tÝnh chÊt c«ng viÖc cña NCS 
cho thÊy: §a sè lμm c«ng t¸c qu¶n lý ®i lμm 
NCS (36,7%), nhãm lμm c«ng t¸c nghiªn cøu 
vμ gi¶ng d¹y chØ chiÕm 33,3%. Qua ®ã cho 
thÊy phÇn nμo môc ®Ých häc tËp cña NCS lμ 
thiªn vÒ b»ng cÊp ®Ó thuËn tiÖn trong c«ng 
viÖc. Sè n¨m c«ng t¸c b×nh qu©n tr−íc khi 
lμm NCS lμ 12 n¨m. Chøng tá phÇn lín NCS 
®· cã ®−îc vÞ trÝ æn ®Þnh trong c«ng viÖc, hä 
míi ®i häc tiÕn sÜ. V× thÕ khi ®Þnh h−íng ®Ò 
tμi nghiªn cøu cho NCS nªn c©n nh¾c c¶ tÝnh 
chÊt c«ng viÖc cña hä ®Ó lùa chän ®Ò tμi phï 
hîp víi kh¶ n¨ng cña tõng NCS. 

Tr×nh ®é chuyªn m«n cña NCS, chñ yÕu 
NCS cã ®Çu vμo tõ bËc cao häc nªn thêi gian 
®μo t¹o tiÕn sÜ theo quy ®Þnh kh«ng qu¸ dμi. 
§iÓm ®Çu vμo m«n chuyªn ngμnh cña NCS 
th−êng ë møc ®iÓm giái, ®iÓm b¶o vÖ ®Ò 
c−¬ng b×nh qu©n ë møc rÊt cao. Ph¶i ch¨ng 
tæ chøc kiÓm so¸t ®Çu vμo trong ®μo t¹o tiÕn 
sÜ ch−a thËt chÆt chÏ. Tû lÖ NCS biÕt ngo¹i 
ng÷ thø hai vμ thø ba kh«ng nhiÒu. T×m hiÓu 

 

s©u vÒ kh¶ n¨ng sö dông ngo¹i ng÷ thø nhÊt 
cña NCS cho thÊy, møc ®é thμnh th¹o ë tõng 
kü n¨ng ch−a cao. §ã còng chÝnh lμ nguyªn 
nh©n lμm h¹n chÕ trong sö dông tμi liÖu 
n−íc ngoμi, tham gia héi nghÞ, héi th¶o vμ 
®¨ng bμi quèc tÕ cña c¸c NCS (H×nh 5). 

VÒ tr×nh ®é tin häc cña NCS, c¸c phÇn 
mÒm v¨n b¶n vμ tÝnh to¸n th«ng th−êng ®a 
sè NCS cã thÓ sö dông thμnh th¹o. Tuy 
nhiªn, kh¶ n¨ng sö dông c¸c phÇn mÒm 
thèng kª ph©n tÝch chuyªn ngμnh cña NCS 
cßn rÊt h¹n chÕ (ë khèi kü thuËt lμ 21% 
thμnh th¹o, ë khèi kinh tÕ - x· héi lμ gÇn 
16% thμnh th¹o). Kh¶ n¨ng t×m tμi liÖu 
th«ng th¹o trªn internet ch−a cao. §iÒu ®ã 
®· lμm h¹n chÕ kh¶ n¨ng NCKH cña NCS. 
V× thÕ, trong qu¸ tr×nh ®μo t¹o cÇn tiÕp tôc 
cñng cè nh÷ng kü n¨ng ®ã cho NCS, ®Æc biÖt 
lμ h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm chuyªn 
dông phôc vô nghiªn cøu. 

Kh¶ n¨ng NCKH cña NCS ®−îc lμm râ tõ 
phÝa NCS th«ng qua t×m hiÓu: (a) Møc ®é 
tham gia nghiªn cøu khoa häc tr−íc vμ trong 
khi lμm NCS; (b) Chän ®Ò tμi tiÕn sÜ; (c) Tham 
gia héi nghÞ, héi th¶o, thuyÕt tr×nh vμ h−íng 
dÉn NCKH cïng gi¸o viªn h−íng dÉn…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

H×nh 5. §¸nh gi¸ vÒ c¸c kü n¨ng trong sö dông ngo¹i ng÷ thø nhÊt cña NCS 
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(a) Møc ®é tham gia NCKH cña NCS 
tr−íc vμ trong khi lμm NCS 

Tr−íc khi lμm NCS cã tíi 55,56% trong 
tæng sè NCS rÊt Ýt vμ kh«ng nghiªn cøu khoa 
häc. Trong sè nh÷ng ng−êi ®ang lμm NCS cã 
gÇn 50% ®ang thùc hiÖn c¸c NCKH kh¸c 
ngoμi ®Ò tμi tiÕn sÜ (B¶ng 6). Bªn c¹nh ®ã, 
møc ®é tham gia ®Ò tμi víi c−¬ng vÞ chñ tr× 
vμ thμnh viªn còng rÊt h¹n chÕ (chñ tr× 
0,37/®Ò tμi/ng−êi/5 n¨m gÇn ®©y). Møc ®é 
tham gia NCKH cña c¸c NCS tr−íc vμ trong 
khi lμm NCS lμ ch−a cao nªn kh¶ n¨ng g¾n 
kÕt ®Ò tμi tiÕn sÜ víi c¸c nghiªn cøu ®· vμ 
®ang thùc hiÖn ch−a nhiÒu. V× thÕ ®· lμm 
cho kh¶ n¨ng NCKH cña NCS bÞ h¹n chÕ vÒ 
kü n¨ng triÓn khai, thùc hiÖn nghiªn cøu, tμi 
chÝnh…  

 (b) Chän ®Ò tμi nghiªn cøu 

Kho¶ng mét phÇn t− sè NCS tù ®Ò xuÊt 
®−îc ®Ò tμi nghiªn cøu ®éc lËp vμ 10% phèi 
hîp ®−îc víi c¸c ®Ò tμi nghiªn cøu kh¸c. 
Trong ®ã, chØ cã 38,9% sè NCS cho r»ng ®Ò 
tμi tiÕn sÜ mμ hä ®· vμ ®ang lμm lμ thiÕt 
thùc ®èi víi c«ng viÖc cña chÝnh hä (B¶ng 7). 
Th«ng qua ®ã chøng tá kh¶ n¨ng NCKH 
cña NCS ®· bÞ h¹n chÕ ngay tõ khi hä b¾t ®Çu  

tham gia vμo qu¸ tr×nh ®μo t¹o tiÕn sÜ.  
 
 

Møc ®é liªn quan gi÷a ®Ò tμi tiÕn sÜ víi 
c¸c vÊn ®Ò kh¸c còng ®−îc xem xÐt. Mét thùc 
tÕ ®Æt ra lμ 75,5% c¸c ®Ò tμi mμ NCS ®· vμ 
®ang thùc hiÖn kh«ng liªn quan g× ®Õn ®Ò tμi 
do ®¬n vÞ ®μo t¹o ®ang thùc hiÖn. V× thÕ, cÇn 
phèi kÕt hîp gi÷a c¸c ®Ò tμi nghiªn cøu cña 
®¬n vÞ ®μo t¹o víi ®Ò tμi luËn ¸n cña NCS.  

(c) Tham gia héi nghÞ, héi th¶o, thuyÕt 
tr×nh, h−íng dÉn sinh viªn vμ trî gi¶ng cïng 
gi¸o viªn 

§a sè NCS míi chØ tham gia c¸c héi th¶o 
b»ng tiÕng ViÖt (95,6%), tham gia héi th¶o 
tiÕng n−íc ngoμi cßn h¹n chÕ (44,5%, trong ®ã 
bao gåm c¶ tham gia héi th¶o cã phiªn dÞch). 
Sè NCS tham gia h−íng dÉn sinh viªn lμm ®Ò 
tμi thùc tËp tèt nghiÖp cïng gi¸o viªn h−íng 
dÉn míi chØ ®¹t 23,4%. §Æc biÖt, viÖc tham 
gia trî gi¶ng cña c¸c NCS gÇn nh− rÊt hiÕm 
khi x¶y ra (5,6% trong sè c¸c tiÕn sÜ vμ NCS 
®· tõng cã lÇn tham gia trî gi¶ng cïng gi¸o 
viªn h−íng dÉn); trong khi ®ã, ho¹t ®éng nμy 
l¹i lμ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng rÊt cÇn ®èi 
víi c¸c NCS trong qu¸ tr×nh ®μo t¹o ë bËc tiÕn 
sÜ. Qua ®ã, mét lÇn n÷a cho thÊy møc ®é 
tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n cña NCS t¹i 
c¬ së ®μo t¹o cßn rÊt yÕu (H×nh 6). 

B¶ng 6. Tham gia nghiªn cøu khoa häc cña nghiªn cøu sinh tr−íc khi 
vμ trong khi lμm nghiªn cøu

Chỉ tiêu ĐVT Số lượng 

1. NCKH trước khi làm NCS   

- Thường xuyên % 44,44 

- Rất ít % 50,00 

- Không % 5,56 

2. Tỷ lệ NCS hiện tại có làm NCKH ngoài đề tài tiến sĩ % 46,67 

3. Trong 5 năm trở lại đây   

- Số đề tài chủ nhiệm BQ Đề tài/người 0,37 

- Số đề tài tham gia BQ Đề tài/người 0,56 

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010) 

184 



Giải pháp nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh trong quá trình đào tạo...     

B¶ng 7. Mèi liªn quan gi÷a ®Ò tμi tiÕn sÜ víi c¸c vÊn ®Ò kh¸c 
ĐVT: % 

Mức độ liên quan 
Nội dung liên quan 

Không liên quan Liên quan một phần Liên quan trực tiếp 
1. Đề tài của thầy hướng dẫn 29,0 50,0 21,0 
2. Đề tài khác do NCS đang thực hiện 14,5 71,0 14,5 
3. Đề tài do đơn vị đào tạo đang thực hiện 75,5 0,0 24,5 
4. Đề tài xuất phát từ nhu cầu xã hội 0,0 34,6 65,4 
5. Đề tài do đơn vị công tác yêu cầu 50,9 24,5 24,5 
6. Đề tài do NCS quan tâm 27,2 39,5 33,3 

Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010) 
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H×nh 7. NhËn ®Þnh cña NCS vÒ tÝnh tÝch cùc cña tham gia c¸c ho¹t ®éng 
chuyªn m«n liªn quan 

HiÖn t¹i, trong ®μo t¹o ë bËc tiÕn sÜ míi 
chØ quan t©m nhiÒu ®Õn sinh ho¹t chuyªn 
m«n t¹i c¬ së ®μo t¹o ®Ó NCS hoμn thμnh 
®−îc ®Ò tμi nghiªn cøu cña hä mμ Ýt quan 
t©m ®Õn nh÷ng sinh ho¹t mang tÝnh chÊt 
häc thuËt ®Ó c¶i thiÖn néi lùc nghiªn cøu 
trong NCS, gióp cho NCS cã kh¶ n¨ng 
NCKH v÷ng vμng sau khi tèt nghiÖp. §a sè 
NCS vÉn xem nhÑ vai trß cña tham gia sinh 

ho¹t chuyªn m«n t¹i c¬ së ®μo t¹o. Thùc tÕ, 
míi chØ cã 23,5% sè NCS vμ tiÕn sÜ cho r»ng 
sinh ho¹t chuyªn m«n sÏ b¾t buéc NCS ph¶i 
nghiªn cøu vμ trau dåi kiÕn thøc vμ kü n¨ng 
trong qu¸ tr×nh ®μo t¹o tiÕn sÜ; 27,2% cho 
r»ng sinh ho¹t chuyªn m«n sÏ hç trî chuyªn 
m«n cho NCS trong lμm ®Ò tμi; gÇn 50% cho 
r»ng kh¶ n¨ng tr×nh bμy cña NCS sÏ ®−îc 
c¶i thiÖn. Nh÷ng con sè ®ã ®· gîi lªn cho 
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chóng ta thÊy r»ng: Ph¶i ch¨ng c¸i mμ 
chóng ta ®ang gäi lμ “sinh ho¹t chuyªn m«n” 
®· vμ ®ang cã vÊn ®Ò vÒ c¶ néi dung vμ c¸ch 
thøc thùc hiÖn? Trong khi ®ã, ®μo t¹o tiÕn sÜ 
ë c¸c quèc gia cã nÒn gi¸o dôc ph¸t triÓn ®Òu 
b¾t buéc NCS ph¶i sinh ho¹t chuyªn m«n ë 
c¬ së ®μo t¹o ®Ó tËp trung cho luËn ¸n theo 
h×nh thøc tËp trung toμn bé thêi gian hay 
b¸n thêi gian (mét sè th¸ng nhÊt ®Þnh trong 
n¨m) (H×nh 7). 

Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, vÒ phÝa c¬ së 
®μo t¹o, chóng ta nªn xem xÐt l¹i ®Ó cã 
nh÷ng thay ®æi cho phï hîp víi tõng lo¹i ®èi 
t−îng NCS. C¸i mμ chóng ta cÇn lμ c¸c 
nghiªn cøu ph¶i cã tÝnh b¶n quyÒn vÒ mÆt sè 
liÖu, kÕt qu¶ cña nghiªn cøu. §Æc biÖt, víi 
nh÷ng NCS ®ang c«ng t¸c t¹i c¸c ®¬n vÞ cã 
®iÒu kiÖn vÒ thùc hμnh, thùc nghiÖm, nghiªn 
cøu thùc ®Þa th× trong thêi gian triÓn khai 
nghiªn cøu thùc nghiÖm kh«ng nhÊt thiÕt hä 
ph¶i ë liªn tôc t¹i c¬ së ®μo t¹o. Tuy nhiªn, 
nhãm NCS nμy ph¶i cã cam kÕt râ rμng vÒ 
tÝnh b¶n quyÒn cña sè liÖu vμ ph¶i cã kÕ 
ho¹ch nghiªn cøu cô thÓ trong thêi gian lμm 
nghiªn cøu thùc nghiÖm t¹i ®¬n vÞ c«ng t¸c 
cña hä. NÕu lμm ®−îc nh− thÕ sÏ tiÕt kiÖm 
®−îc cho c¬ së ®μo t¹o vÒ kinh tÕ, vËt chÊt. 
Víi nh÷ng NCS thuéc nhãm ®èi t−îng c¸n bé 
qu¶n lý th× cÇn ph¶i tËp trung t¹i c¬ së ®μo 
t¹o mét sè thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó tËp trung 
chuyªn m«n cho nghiªn cøu ®Ò tμi. VÊn ®Ò 
thêi gian bao l©u vμ vμo thêi ®iÓm nμo th× 
còng kh«ng nªn qu¸ cøng nh¾c mμ nªn linh 
ho¹t theo tõng chuyªn ngμnh, tõng lo¹i h×nh 
®Ò tμi, sù xÕp s¾p gi÷a gi¸o viªn h−íng dÉn 
vμ NCS víi bé m«n theo khèi l−îng c«ng viÖc 
dù kiÕn hoμn tÊt vμ theo kÕ ho¹ch nghiªn 
cøu cô thÓ. Tuy nhiªn, viÖc Ên ®Þnh thêi 
®iÓm vμ thêi l−îng ®Ó NCS tËp trung nghiªn 
cøu t¹i c¬ së ®μo t¹o ph¶i ®−îc sù b¶o ®¶m 
cña gi¸o viªn h−íng dÉn vμ ®−îc bé m«n 
qu¶n lý hμnh chÝnh. Cßn víi nh÷ng NCS s½n 
sμng tËp trung toμn bé t¹i c¬ së ®μo t¹o th× 
cÇn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä vÒ 
n¬i ë, n¬i lμm viÖc, hç trî phÇn nμo kinh 
phÝ… nh»m “cuèn hót” NCS sinh ho¹t 

chuyªn m«n t¹i c¬ së ®μo t¹o. NÕu lμm ®−îc 
®iÒu ®ã sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt ®−îc phÇn 
nμo sù ®èi nghÞch gi÷a bμi to¸n quy m« vμ 
bμi to¸n chÊt l−îng trong ®μo t¹o tiÕn sÜ hiÖn 
nay. §iÒu quan träng lμ nh÷ng c¸i g× chóng 
ta ®· ®Æt ra th× chÝnh chóng ta ph¶i t«n 
träng vμ tu©n thñ nã. Hay nãi c¸ch kh¸c, quy 
chÕ ®μo t¹o tiÕn sÜ ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®óng 
theo ®óng nghÜa cña nã ë tõng cÊp qu¶n lý . 

Khã kh¨n lín hiÖn nay mμ c¸c NCS 
®ang gÆp ph¶i lμ: Thñ tôc hμnh chÝnh, Kinh 
phÝ vμ thêi gian thùc hiÖn ®Ò tμi, sinh ho¹t 
chuyªn m«n. Do ®èi t−îng ®iÒu tra lμ c¸c 
tiÕn sÜ ®· ®−îc ®μo t¹o t¹i tr−êng vμ c¸c NCS 
®ang ®−îc ®μo t¹o t¹i tr−êng nªn hä vÉn 
ph¶i tu©n thñ theo quy chÕ cò. Cßn ®èi víi 
nh÷ng NCS xÐt tuyÓn tõ 2/2010 sÏ ®−îc 
qu¶n lý theo QuyÕt ®Þnh 1927/Q§-NNH 
ngμy 20/11/2009 vÒ qu¶n lý nghiªn cøu sinh 
cña Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. Do 
®ã, víi quy chÕ nμy th× nh÷ng khã kh¨n trªn 
sÏ ®−îc thay ®æi phÇn nμo, ®Æc biÖt lμ thñ 
tôc hμnh chÝnh. Tuy nhiªn, do thùc hiÖn theo 
c¬ chÕ xÐt tuyÓn nªn c¬ së ®μo t¹o cÇn: (1) 
C«ng bè c«ng khai c¸c ®Ò tμi nghiªn cøu, c¸c 
ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu mμ nhμ tr−êng ®·, 
®ang vμ dù ®Þnh tiÕn hμnh ®Ó c¸c øng viªn 
(ng−êi nép hå s¬ xÐt tuyÓn lμm NCS) tham 
kh¶o nh»m h¹n chÕ trïng lÆp trong nghiªn 
cøu vμ lμm t¨ng møc ®é g¾n kÕt víi c¸c 
ch−¬ng tr×nh, ®Ò tμi nghiªn cøu trong ®μo 
t¹o tiÕn sÜ, (2) C¸c øng viªn ®−îc tiÕp xóc vμ 
trao ®æi víi bé m«n, khoa chuyªn m«n vÒ c¸c 
lÜnh vùc nghiªn cøu mμ hä dù ®Þnh ®Ò xuÊt 
trong hå s¬ dù tuyÓn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu lùa 
chän ng−êi h−íng dÉn còng nh− hç trî n¨ng 
lùc chuyªn m«n cho hä ngay tõ ®Çu… Riªng 
®èi víi nguån hç trî kinh phÝ cho NCS trong 
qu¸ tr×nh häc tËp vμ nghiªn cøu ®· cã nguån 
hç trî cña nhμ tr−êng tõ c¸c ch−¬ng tr×nh, 
dù ¸n dμnh cho NCS. Tuy nhiªn, kinh phÝ 
®−îc cÊp ra nh−ng thiÕu sù kiÓm so¸t chÆt 
chÏ, hiÖn t¹i kinh phÝ hç trî cho NCS theo 
kiÓu “gi¸m s¸t ®Çu vμo” (chØ c¨n cø vμo 
thuyÕt minh nghiªn cøu) mμ kh«ng gi¸m s¸t 
®Çu ra (s¶n phÈm nghiªn cøu) (B¶ng 8).  
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B¶ng 8. §¸nh gi¸ cña NCS vÒ nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ®μo t¹o ë bËc tiÕn sÜ 

Khó khăn Tỷ lệ (%) 

1. Thủ tục hành chính 75,6 

2. Kinh phí thực hiện đề tài 70,0 

3. Thời gian thực hiện đề tài 70,0 

4. Sinh hoạt chuyên môn 54,4 

5. Phương tiện hỗ trợ nghiên cứu 45,6 

6. Phối kết hợp trong nghiên cứu 44,4 

7. Lựa chọn đề tài nghiên cứu 34,4 

          Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010) 

Nh− vËy, qua t×m hiÓu vμ ph©n tÝch tõ 
phÝa nh÷ng ng−êi ®· vμ ®ang lμm NCS cho 
thÊy: (1) C¸c thñ tôc hμnh chÝnh vÉn r−êm 
rμ; (2) Thêi gian thùc hiÖn ®Ò tμi bÞ ph©n 
t¸n, NCS ch−a chñ ®éng vμ tÝch cùc trong 
sinh ho¹t chuyªn m«n; (3) B¶o vÖ chuyªn ®Ò 
lý luËn sím ®Ó NCS cã ®Þnh h−íng râ rμng 
vμ v÷ng ch¾c trong nghiªn cøu ®Ò tμi; (4) T¹o 
®iÒu kiÖn cho NCS tham gia c¸c ch−¬ng 
tr×nh, ®Ò tμi nghiªn cøu c¸c cÊp; (5) C¸c 
nguån kinh phÝ hç trî nghiªn cøu h¹n chÕ; 
C¬ chÕ gi¸m s¸t sö dông kinh phÝ hç trî cñ 
tr−êng ch−a thùc sù chÆt chÏ. 

3.3. KhuyÕn nghÞ n©ng cao kh¶ n¨ng 
        NCKH cña NCS trong qu¸ tr×nh ®μo 
        t¹o t¹i Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp 
         Hμ Néi 

3.3.1. §èi víi phÝa c¸c c¬ quan qu¶n lý NCS 

T¨ng c−êng kiÕn thøc hç trî NCKH cho 
NCS: KiÕn thøc chuyªn m«n bæ trî cho ®Ò 
tμi, kü n¨ng lËp kÕ ho¹ch vμ triÓn khai 
nghiªn cøu, ®iÒu tra, bè trÝ thÝ nghiÖm, xö lý 
th«ng tin, ph©n tÝch, viÕt, thuyÕt tr×nh… 
ViÖn §μo t¹o sau ®¹i häc nªn phèi hîp víi 
tõng khoa chuyªn m«n ®Ó tæ chøc tËp huÊn 
kiÕn thøc hç trî NCKH cho NCS ngay tõ khi 
b¾t ®Çu kho¸ ®μo t¹o tiÕn sÜ hoÆc ®Çu mçi 
n¨m häc. 

Thùc hiÖn ph©n nhãm NCS (Nhãm thø 
nhÊt lμ c¸n bé qu¶n lý ®i lμm NCS, nhãm 
thø hai lμ c¸n bé gi¶ng d¹y vμ nghiªn cøu ®i 
lμm NCS) th«ng qua hå s¬ xÐt tuyÓn ban 

®Çu. Qua ®ã sÏ cã h−íng x¸c ®Þnh ®Ò tμi 
nghiªn cøu, hç trî kinh phÝ, tham gia sinh 
ho¹t chuyªn m«n t¹i c¬ së ®μo t¹o cho phï 
hîp víi tõng nhãm NCS. 

Tuú theo chuyªn ngμnh nghiªn cøu nªn 
x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu ®o l−êng kÕt 
qu¶ lμm viÖc nh−: thêi l−îng vμ kÕt qu¶ 
hoμn thμnh chuyªn ®Ò trong tiÕn tr×nh ®μo 
t¹o, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, bμi b¸o, tham dù 
héi th¶o, trî gi¶ng, h−íng dÉn sinh viªn vμ 
häc viªn cïng gi¸o viªn h−íng dÉn… ®Ó 
qu¶n lý NCS trong qu¸ tr×nh ®μo t¹o sao 
cho linh ho¹t, mÒm dÎo nh−ng l¹i chÆt vÒ 
chuyªn m«n. 

KiÓm so¸t c¸c ®Ò tμi nghiªn cøu cña 
Tr−êng vμ nh÷ng ®Þnh h−íng nghiªn cøu 
trong t−¬ng lai ®Ó c«ng bè c«ng khai danh 
môc ®Ò tμi, vÊn ®Ò nghiªn cøu cho NCS biÕt 
th«ng tin, thùc hiÖn phèi kÕt hîp gi÷a 
nghiªn cøu luËn ¸n tiÕn sÜ víi c¸c nghiªn 
cøu kh¸c do Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp 
lμm chñ tr×. Nh− thÕ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn 
lîi ®ång thêi cho c¶ c¬ së ®μo t¹o vμ NCS: 
G¾n kÕt nghiªn cøu, tËn dông nguån lùc, 
tr¸nh trïng lÆp nghiªn cøu, t¨ng c−êng sinh 
ho¹t chuyªn m«n trong nghiªn cøu cña NCS 
víi c¬ së ®μo t¹o… 

Më réng ®Çu vμo ®Ó ®¸p øng nhu cÇu 
häc tËp cña NCS, song tuú theo hμm l−îng 
khoa häc trong häc tËp vμ nghiªn cøu cña 
tõng NCS ®Ó kiÓm so¸t ®Çu ra nh»m kÕt hîp 
hμi hoμ gi÷a më réng quy m« ®μo t¹o víi 
n©ng cao chÊt l−îng ®μo t¹o tiÕn sÜ. 
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Thay ®æi vÒ chÊt ®èi víi c¬ chÕ qu¶n lý 
NCS: HiÖn t¹i viÖc qu¶n lý NCS ch−a thùc 
sù hiÖu qu¶, gÇn nh− ®ang giao phã toμn bé 
cho thÇy h−íng dÉn. Vai trß qu¶n lý NCS 
cña bé m«n ch−a thùc sù s©u s¸t. Lμm sao bé 
m«n ph¶i phèi hîp víi c¸c gi¸o viªn h−íng 
dÉn ®Ó theo dâi s¸t tiÕn ®é häc tËp, nghiªn 
cøu cña NCS theo c¬ chÕ sinh ho¹t häc thuËt 
râ rμng: 

- NCS ph¶i tham dù c¸c buæi tr×nh bμy, 
b¶o vÖ cña c¸c NCS kh¸c (cïng chuyªn ngμnh). 

- NCS ph¶i tham gia héi th¶o vμ cã bμi 
tr×nh bμy t¹i héi th¶o cña khoa chuyªn m«n, 
cña tr−êng, hoÆc c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong cïng 
lÜnh vùc nghiªn cøu. 

- NCS ph¶i b¸o c¸o theo ®óng kú quy 
®Þnh t¹i bé m«n víi c¸c s¶n phÈm minh 
chøng cô thÓ râ rμng tr−íc héi ®ång khoa häc 
bé m«n. 

- NCS ph¶i tham gia ho¹t ®éng gi¶ng 
d¹y cïng gi¸o viªn h−íng dÉn nh−: Trî 
gi¶ng, h−íng dÉn th¶o luËn, tr×nh bμy nh÷ng 
néi dung nghiªn cøu cña NCS víi sinh viªn, 
hç trî h−íng dÉn sinh viªn vμ häc viªn… 
Tuy nhiªn, ph¶i kiÓm so¸t chÆt ho¹t ®éng 
nμy ®Ó tr¸nh nh÷ng ¶nh h−ëng kh«ng tèt tíi 
chÊt l−îng ®μo t¹o cña bËc ®¹i häc. 

T¨ng c−êng c¬ së vËt chÊt: Mçi khoa nªn 
cã Ýt nhÊt mét phßng lμm viÖc dμnh riªng cho 
c¸c NCS khi hä ®Õn sinh ho¹t, häc tËp t¹i bé 
m«n vμ khoa. Phßng lμm viÖc dμnh cho c¸c 
NCS ph¶i cã hÖ thèng m¹ng. Ngoμi ra, ë khèi 
ngμnh kü thuËt cÇn ®−îc bæ sung c¸c thiÕt bÞ 
thÝ nghiÖm c¬ b¶n. 

Qu¶n lý kinh phÝ hç trî cho NCS nªn 
theo h−íng gi¸m s¸t s¶n phÈm ®Çu ra: C¨n 
cø vμo s¶n phÈm mμ NCS ®¹t ®−îc (chuyªn 
®Ò, bμi b¸o, bμi tr×nh bμy héi th¶o…) ®Ó hç trî 
kinh phÝ. Bªn c¹nh ®ã, sö dông kinh phÝ hç 
trî d−íi d¹ng häc bæng ®Ó cÊp cho NCS khi hä 
®Õn sinh ho¹t chuyªn m«n tËp trung t¹i c¬ së 
®μo t¹o. B»ng c¸ch ®ã, chóng ta sÏ t¨ng c−êng 
®−îc kh¶ n¨ng thu hót NCS ®Õn häc tËp vμ 
sinh ho¹t chuyªn m«n tËp trung ngay t¹i c¬ 
së ®μo t¹o vμ kiÓm so¸t tèt h¬n nguån kinh 
phÝ hç trî nghiªn cøu dμnh cho NCS. 

Thay ®æi khung ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o 
tiÕn sÜ ph¶i rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a lý 
luËn vμ thùc tiÔn, nghiªn cøu vμ øng dông. 
C¸c m«n häc bæ trî ph¶i g¾n liÒn víi nghiªn 
cøu chuyªn s©u ®Ó hç trî ®Ò tμi nghiªn cøu 
cña NCS. 

§¸nh gi¸ b¶o vÖ ®Ò c−¬ng khi tuyÓn sinh 
cÇn coi träng tÝnh míi cña ®Ò tμi, c¸ch tiÕp 
cËn, ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu vμ nh÷ng hiÓu 
biÕt cña NCS vÒ vÊn ®Ò nghiªn cøu. N©ng 
cao hÖ sè ®iÓm chÊm cho nh÷ng phÇn ®ã 
trong thang ®iÓm ®¸nh gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh ®óng 
tr×nh ®é, ý t−ëng khoa häc, ph−¬ng ph¸p vμ 
sù chuÈn bÞ cña NCS.  

§æi míi ph−¬ng ph¸p ®μo t¹o ®Ó n©ng 
cao kh¶ n¨ng lμm viÖc ®éc lËp cña ng−êi häc, 
®Æc biÖt ë bËc cao häc. Ngay ë bËc häc ®¹i 
häc vμ cao häc còng cÇn thay ®æi ph−¬ng 
ph¸p gi¶ng d¹y ®Ó ng−êi häc lμm quen dÇn 
víi c¸c kü n¨ng cÇn cã trong häc tËp vμ 
nghiªn cøu nh−: LËp kÕ ho¹ch, triÓn khai 
c«ng viÖc, thu thËp th«ng tin, xö lý vμ ph©n 
tÝch th«ng tin, viÕt vμ thuyÕt tr×nh… 

3.3.2. §èi víi gi¸o viªn tham gia ®μo t¹o tiÕn  
          sÜ, ®Æc biÖt lμ gi¸o viªn h−íng dÉn 

C¬ chÕ ph©n bæ h−íng dÉn NCS nªn kÕt 
hîp linh ho¹t gi÷a sè l−îng quy ®Þnh (Quota) 
vμ n¨ng lùc nghiªn cøu thùc tÕ cña ng−êi 
h−íng dÉn. Ng−êi h−íng dÉn ph¶i cã ®Ò tμi 
nghiªn cøu th−êng xuyªn, ®Æc biÖt ph¶i cã ®Ò 
tμi nghiªn cøu g¾n víi ®μo t¹o tiÕn sÜ ®Ó thùc 
hiÖn g¾n kÕt vÒ chuyªn m«n nh»m thùc hiÖn 
tËp trung nghiªn cøu vμo NCKH cña NCS. 
Lμm sao ®Ó Cã ®Ò tμi  Cã kinh phÝ  Cã NCS 
®Ó thùc hiÖn nghiªn cøu. Nªn −u tiªn c¸c 
gi¸o viªn cã nhiÒu ®Ò tμi g¾n kÕt víi ®μo t¹o 
tiÕn sÜ, cã c¸c c«ng tr×nh c«ng bè cã gi¸ trÞ… 
®−îc tham gia trong ®μo t¹o tiÕn sÜ. 

Gi¶m bít khèi l−îng gi¶ng d¹y ®èi víi 
gi¸o viªn h−íng dÉn ®Ó t¨ng c−êng thêi gian 
cho nghiªn cøu khoa häc vμ h−íng dÉn NCS. 
Gi¶ng d¹y qu¸ nhiÒu sÏ lμm gi¶m thêi gian 
tËp trung cho ®μo t¹o tiÕn sÜ vμ lμm ¶nh 
h−ëng tíi chÊt l−îng ®μo t¹o tiÕn sÜ. 
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3.3.3. §èi víi b¶n th©n NCS 

T¨ng c−êng sù tham gia cña NCS vμo 
sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i c¬ së ®μo t¹o: 
Nghiªn cøu t¹i bé m«n, trî gi¶ng, h−íng 
dÉn, tham gia héi th¶o… NCS nªn tËp trung 
t¹i c¬ së ®μo t¹o chuyªn t©m cho nghiªn cøu. 

- NCS ph¶i tËp trung t¹i c¬ së ®μo t¹o Ýt 
nhÊt 3 th¸ng mçi n¨m ®Ó tËp trung cho viÖc 
häc tËp vμ nghiªn cøu ®Ò tμi d−íi sù qu¶n lý 
trùc tiÕp cña bé m«n vμ ng−êi h−íng dÉn. 
Trong thêi gian ®ã, NCS sÏ sinh ho¹t, häc 
tËp vμ nghiªn cøu nh− mét thμnh viªn cña 
bé m«n. 

- NCS vμ ng−êi h−íng dÉn ph¶i lËp kÕ 
ho¹ch lμm viÖc cô thÓ, bé m«n sÏ c¨n cø vμo 
kÕ ho¹ch ®ã ®Ó cïng ng−êi h−íng dÉn qu¶n 
lý NCS theo s¶n phÈm ®¹t ®−îc. 

Ngoμi ra, NCS ph¶i tham gia ®Çy ®ñ c¸c 
sinh ho¹t häc thuËt kh¸c cña bé m«n, khoa 
chuyªn m«n nÕu ®−îc th«ng b¸o. 

- NCS ph¶i chuÈn bÞ bμi tr×nh bμy ®Ó 
tham gia c¸c héi th¶o cña bé m«n/khoa nÕu 
®−îc yªu cÇu. 

NÕu thùc hiÖn tèt viÖc qu¶n lý sinh ho¹t 
chuyªn m«n cña NCS th× kh«ng nh÷ng sÏ 
n©ng cao ®−îc kh¶ n¨ng nghiªn cøu khoa häc 
cña NCS mμ cßn gióp c¬ së ®μo t¹o (Nhμ 
tr−êng) gi¶m tuyÓn dông gi¶ng viªn trÎ, gi¶m 
giê d¹y cho gi¸o viªn vμ tiÕt kiÖm chi tiªu… 

KÕt hîp ®Ò tμi cña NCS víi c¸c nguån hç 
trî kinh phÝ ®Ó gi¶m bít g¸nh nÆng kinh tÕ 
cho NCS. Tuy nhiªn, kinh phÝ hç trî NCS 
nªn −u tiªn cho nh÷ng NCS tËp trung sinh 
ho¹t chuyªn m«n t¹i tr−êng, cã ®Ò tμi g¾n víi 
nh÷ng ®Ò tμi nghiªn cøu cña c¬ së ®μo t¹o vμ 
®−îc ®¸nh gi¸ tèt vÒ tiÕn ®é häc tËp vμ 
nghiªn cøu. 

C¸c chuyªn ®Ò nªn b¶o vÖ sím, ®Æc biÖt 
lμ chuyªn ®Ò lý luËn ®Ó NCS cã ®Þnh h−íng 
râ rμng trong nghiªn cøu ®Ò tμi. 

4. KÕT LUËN 
Sè l−îng NCS cña nhμ tr−êng t¨ng 

nhanh kÓ tõ n¨m 2008 trë l¹i ®©y. Tuy 

nhiªn, kh¶ n¨ng NCKH cña NCS cßn rÊt 
nhiÒu h¹n chÕ: Tr−íc khi lμm NCS, trªn 55% 
NCS rÊt Ýt vμ gÇn nh− kh«ng lμm NCKH; 
Trong thêi gian lμm NCS, 46,67% NCS cã 
lμm NCKH ngoμi ®Ò tμi tiÕn sÜ. §Ó n©ng cao 
kh¶ n¨ng NCKH cña NCS trong qu¸ tr×nh 
hä ®−îc ®μo t¹o t¹i nhμ tr−êng nªn tËp trung 
vμo c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu sau: T¨ng c−êng 
kiÕn thøc hç trî cho NCS; C«ng bè c«ng khai 
danh môc c¸c ®Ò tμi nghiªn cøu vμ ®Þnh 
h−íng nghiªn cøu cña nhμ tr−êng ®Ó c¸c øng 
viªn lμm NCS cã thÓ phèi hîp g¾n kÕt trong 
thùc hiÖn ®Ò tμi tiÕn sÜ sau nμy cña hä; KiÓm 
so¸t chÆt s¶n phÈm ®Çu ra cña NCS trong 
qu¸ tr×nh hä ®−îc ®μo t¹o t¹i nhμ tr−êng; 
Qu¶n lý NCS ph¶i cã nh÷ng thay ®æi vÒ chÊt 
th«ng qua c¬ chÕ sinh ho¹t häc thuËt cô thÓ; 
Qu¶n lý kinh phÝ hç trî cho NCS nªn theo 
h−íng gi¸m s¸t s¶n phÈm ®Çu ra; §¸nh gi¸ 
b¶o vÖ ®Ò c−¬ng khi tuyÓn sinh nªn coi träng 
tÝnh míi cña ®Ò tμi, c¸ch tiÕp cËn, ph−¬ng 
ph¸p nghiªn cøu vμ nh÷ng hiÓu biÕt cña 
NCS vÒ vÊn ®Ò nghiªn cøu; T¨ng c−êng c¬ së 
vËt chÊt phôc vô ®μo t¹o tiÕn sÜ cho c¸c khoa 
chuyªn m«n; Ph©n bæ NCS nªn kÕt hîp linh 
ho¹t víi n¨ng lùc nghiªn cøu thùc tÕ cña 
gi¸o viªn h−íng dÉn; Gi¶m bít giê ®øng líp 
®èi víi gi¸o viªn tham gia ®μo t¹o tiÕn sÜ ®Ó 
tËp trung cho ®μo t¹o tiÕn sÜ; T¨ng c−êng sù 
tham gia cña NCS vμo sinh ho¹t chuyªn m«n 
t¹i c¬ së ®μo t¹o th«ng qua häc tËp vμ nghiªn 
cøu t¹i bé m«n, trî gi¶ng, kÕt hîp h−íng dÉn 
sinh viªn vμ häc viªn, tham gia héi th¶o…; 
Phèi kÕt hîp gi÷a ®Ò tμi cña NCS víi c¸c 
nguån hç trî kinh phÝ ®Ó gi¶m bít g¸nh 
nÆng kinh tÕ cho NCS trong qu¸ tr×nh thùc 
hiÖn ®Ò tμi tiÕn sÜ. B¶o vÖ chuyªn ®Ò sím, 
®Æc biÖt lμ chuyªn ®Ò lý luËn ®Ó gióp NCS cã 
®Þnh h−íng râ rμng trong thùc hiÖn nghiªn 
cøu ®Ò tμi tiÕn sÜ. 

Nh− vËy, ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng NCKH 
cña NCS cÇn t¹o ra nh÷ng thay ®æi tÝch cùc 
vÒ kiÕn thøc nÒn t¶ng cña NCS (®Çu vμo, 
ngo¹i ng÷, tin häc...), ph−¬ng ph¸p tæ chøc 
vμ thùc hiÖn kÕ ho¹ch häc tËp vμ nghiªn cøu, 
g¾n kÕt ®Ò tμi luËn ¸n víi c¸c ®Ò tμi nghiªn 
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cøu kh¸c, Ýt nhÊt NCS ph¶i cã nh÷ng kho¶ng 
thêi gian nhÊt ®Þnh hμng n¨m tËp trung t¹i 
c¬ së ®μo t¹o ®Ó dμnh cho häc tËp, nghiªn 
cøu ®Ò tμi vμ c«ng bè c«ng tr×nh nghiªn cøu, 
c¬ chÕ qu¶n lý NCS theo chÕ ®é sinh ho¹t 
häc thuËt nghiªm ngÆt vμ quan träng h¬n c¶ 
lμ thùc hiÖn ®óng quy chÕ ®μo t¹o tiÕn sÜ ë 
tõng cÊp qu¶n lý. 
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GI¶I PH¸P N¢NG CAO KH¶ N¡NG NGHI£N CøU KHOA HäC CñA NGHI£N CøU SINH TRONG QU¸ TR×NH §µO T¹O TIÕN SÜ ë TR¦êNG §¹I HäC N¤NG NGHIÖP Hµ NéI


Solutions to Increase Scientific Research Capability of PhD Students
at Hanoi University of Agriculture


Trần Đình Thao, Nguyễn Thị Minh Thu


Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: nguyenthiminhthu1977@gmail.com

TÓM TẮT


Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Bằng phương pháp tiếp cận có sự tham gia kết hợp với các phương pháp thống kê mô tả, thống kê suy luận và hội thảo, nghiên cứu đã đánh giá được khả năng nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu sinh, cũng như phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng nghiên cứu khoa học của họ trong quá trình được đào tạo ở bậc tiến sĩ tại trường. Kết quả nghiên cứu chỉ ra khả năng nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh trong quá trình đào tạo tiến sĩ ở Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân từ rất nhiều phía, song cơ bản là do sinh hoạt chuyên môn của nghiên cứu sinh tại cơ sở đào tạo rất yếu, mức độ gắn kết giữa đề tài của nghiên cứu sinh với các nghiên cứu của cơ sở đào tạo chưa tốt, thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ thiếu chặt chẽ.


Từ khoá: Chất lượng đào tạo, đào tạo tiến sĩ, khả năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh.


SUMMARY


Doctoral training is to train scientists with high theoretical knowledge, appropriate practice capacity, independent and creative research capacity, ability of detecting and solving new scientific issues and guiding scientific research. Using participatory research method a long with descriptive statistics, inferential statistics, and seminars, scientific research capability of PhD students has been evaluated. Factors affecting their research capability have been analysed. Finding show that research capability of the PhD students is still constrained by weak students’ paticipation in research activities at the trainning institution’s research, the bad connection between post graduate’s theme and training institution’s one, and weak implementation of the PhD students’ training regulations. 


Key words: Doctoral training, PhD student, scientific research capability, training quality.Nghe
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1. §ÆT VÊN §Ò


§µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc (NCKH) lµ hai ho¹t ®éng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ lµ hai nhiÖm vô chiÕn lîc cña trêng ®¹i häc, trong ®ã NCKH lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o. §µo t¹o ë bËc tiÕn sÜ ®îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng tù häc, tù nghiªn cøu díi sù híng dÉn cña nhµ gi¸o, nhµ khoa häc; coi träng rÌn luyÖn thãi quen nghiªn cøu khoa häc, ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o trong ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n (Vâ V¨n Tíi, 2008). Kh¶ n¨ng NCKH cña nghiªn cøu sinh (NCS) ®îc thÓ hiÖn th«ng qua: Kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn vÊn ®Ò, ý tëng nghiªn cøu, chñ ®éng trong nghiªn cøu, khai th¸c nguån tµi liÖu, ph¬ng tiÖn nghiªn cøu, lµm viÖc víi cêng ®é cao, gi¶i quyÕt vµ ph¸t triÓn vÊn ®Ò… (Vò Cao §µm, 1999). NCS ®Ó trë thµnh tiÕn sÜ ®ßi hái ph¶i cã kiÕn thøc c¨n b¶n cÇn thiÕt ®èi víi chuyªn ngµnh nghiªn cøu, cã tÇm nh×n xa, cã ãc s¸ng t¹o vµ cã môc tiªu râ rµng trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu nhng kh«ng h¼n cã thÓ dù ®o¸n ®îc tÊt c¶ nh÷ng g× x¶y ra trong nghiªn cøu (Vâ V¨n Tíi, 2008; T.Hoa, 2009). Tuy nhiªn, ®µo t¹o tiÕn sÜ hiÖn nay vÉn næi lªn nhiÒu bÊt cËp: (1) Ch¹y theo thµnh tÝch; (2) Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o chËm ®æi míi; (3) Thñ tôc hµnh chÝnh qu¸ rêm rµ (Hoµng Xu©n, 2007; B×nh Yªn, 2009). Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®· cã nh÷ng thay ®æi trong quy tr×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ, ®· trao träng quyÒn cho c¬ së ®µo t¹o tiÕn sÜ.


Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi lµ mét trêng ®¹i häc träng ®iÓm quèc gia vµ lµ mét trong b¶y trêng ®¹i häc ®Çu tiªn trong c¶ níc cã ch¬ng tr×nh ®µo t¹o sau ®¹i häc. Nhu cÇu cña x· héi vÒ nh©n lùc khoa häc kü thuËt, qu¶n lý, c«ng nghÖ lµ rÊt lín trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, quy m« ®µo t¹o cña Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi t¨ng m¹nh c¶ bËc ®¹i häc vµ bËc sau ®¹i häc. §µo t¹o sau ®¹i häc, ®Æc biÖt lµ ®µo t¹o ë bËc tiÕn sÜ cÇn ph¶i ®îc hoµn thiÖn vÒ ch¬ng tr×nh, ph¬ng ph¸p, néi dung vµ c¸ch tiÕp cËn, tÝnh chñ ®éng trong nghiªn cøu. VËy lµm sao ®Ó n©ng cao ®îc kh¶ n¨ng NCKH cña NCS trong qu¸ tr×nh hä ®îc ®µo t¹o t¹i Nhµ trêng lµ v« cïng quan träng. NÕu lµm ®îc ®iÒu ®ã chÊt lîng ®µo t¹o tiÕn sÜ trong bèi c¶nh hiÖn nay sÏ ®îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®îc vÞ thÕ cña nhµ trêng trong ®µo t¹o tiÕn sÜ. V× thÕ, bµi viÕt nµy ®Ò cËp tíi nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng NCKH cña NCS trong qu¸ tr×nh hä ®îc ®µo t¹o t¹i Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi.


2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU


TiÕp cËn cã sù tham gia ®îc sö dông chñ yÕu trong thùc hiÖn nghiªn cøu. C¸c bªn cã liªn quan trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o NCS ®îc t×m hiÓu bao gåm: (i) PhÝa qu¶n lý NCS (Trêng, ViÖn §µo t¹o sau ®¹i häc, c¸c phßng ban liªn quan, c¸c khoa chuyªn m«n vµ ®Æc biÖt lµ c¸c bé m«n cã nghiªn cøu sinh); (ii) PhÝa gi¸o viªn tham gia ®µo t¹o tiÕn sÜ (gi¸o viªn híng dÉn, ph¶n biÖn, tham gia héi ®ång); (iii) PhÝa NCS (NCS vµ tiÕn sÜ ®îc ®µo t¹o t¹i §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi). Tõ ®ã, nghiªn cøu sÏ cã ®îc c¸i nh×n toµn diÖn tõ nhiÒu phÝa ®èi víi n©ng cao kh¶ n¨ng NCKH cña NCS trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o t¹i Nhµ trêng. MÉu ®iÒu tra cô thÓ nh sau: 


- Nghiªn cøu sinh: 90 ngêi (NCS vµ tiÕn sÜ ®· ®îc ®µo t¹o t¹i Trêng)


- Gi¸o viªn: 40 ngêi (Híng dÉn, ph¶n biÖn vµ tham gia héi ®ång)

- C¸n bé qu¶n lý NCS: 23 ngêi


- C¸c ph¬ng ph¸p thèng kª m« t¶, thèng kª suy luËn vµ ph¬ng ph¸p héi th¶o ®îc phèi hîp sö dông trong nghiªn cøu.


3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN


3.1. T×nh h×nh chung vÒ ®µo t¹o tiÕn sÜ t¹i 
        Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi


TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2009, tæng sè tiÕn sÜ ®· ®îc ®µo t¹o t¹i trêng lµ 306 ngêi, trung b×nh kho¶ng 10 tiÕn sÜ tèt nghiÖp/n¨m (ViÖn §µo t¹o Sau ®¹i häc, 2010). Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sè lîng NCS cña trêng t¨ng nhanh, riªng hai n¨m 2008 vµ 2009 cã kho¶ng 50 NCS/n¨m. Sè lîng nghiªn cøu sinh kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c khoa chuyªn m«n, tËp trung nhiÒu ë c¸c khoa Kinh tÕ vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n (22 NCS, n¨m 2009), khoa N«ng häc, khoa Tµi nguyªn vµ M«i trêng.


Sè lîng NCS hoµn thµnh luËn ¸n vµ trë thµnh tiÕn sÜ cã chiÒu híng t¨ng nhanh tõ n¨m 2007 ®Õn nay. Tuy nhiªn, trong sè nh÷ng NCS ®· tèt nghiÖp trong giai ®o¹n 2007 - 2009, kh«ng cã NCS nµo b¶o vÖ luËn ¸n ®¹t lo¹i xuÊt s¾c. Ngµy cµng cã nhiÒu NCS ph¶i gia h¹n thùc hiÖn luËn ¸n. N¨m 2008, 27,3% trong sè NSC cã kÕ ho¹ch b¶o vÖ trong n¨m ph¶i gia h¹n; con sè nµy ®Õn n¨m 2009 ®· t¨ng ®Õn 54,5%. V× thÕ cÇn cã nh÷ng thay ®æi trong quy c¸ch qu¶n lý NCS ®Ó lµm t¨ng tÝnh tËp trung cho viÖc NCKH trong ®µo t¹o tiÕn sÜ t¹i §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi nãi riªng vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o tiÕn sÜ trong níc nãi chung (H×nh 1).
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H×nh 1. KÕt qu¶ ®µo t¹o tiÕn sÜ ë Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi
giai ®o¹n  2007 - 2009


HiÖn nay, qu¶n lý NCS t¹i Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi ®ang ®îc duy tr× theo 4 cÊp qu¶n lý lµ: Trêng  ViÖn §µo t¹o sau ®¹i häc  Khoa chuyªn m«n  Bé m«n. Tuy nhiªn, NCS l¹i gÇn nh kh«ng cã mÆt t¹i c¬ së ®µo t¹o ®Ó chÞu sù qu¶n lý cña mét cÊp nµo ngo¹i trõ nh÷ng thêi ®iÓm b¾t buéc nh: B¶o vÖ ®Ò c¬ng, b¸o c¸o tiÕn ®é, th«ng qua luËn ¸n t¹i bé m«n (QuyÕt ®Þnh 1832/Q§-NNH, 2008). V× thÕ khã cã thÓ biÕt ®îc kh¶ n¨ng NCKH cña hä ë møc ®é nµo ®Ó hç trî vµ kÕt qu¶ lµ tÝnh míi cña luËn ¸n bÞ h¹n ®Þnh. Thùc tÕ, nh÷ng buæi b¸o c¸o tiÕn ®é cña NCS t¹i bé m«n mang nÆng tÝnh thñ tôc vµ h×nh thøc; Chñ yÕu NCS ®Õn b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n do NCS tù so¹n, kh«ng cã s¶n phÈm minh chøng cô thÓ vµ nÕu cã s¶n phÈm minh chøng th× møc ®é kiÓm so¸t chÊt lîng s¶n phÈm còng kh«ng chÆt chÏ. Gi¸o viªn híng dÉn rÊt Ýt can thiÖp vµo viÖc kiÓm so¸t tiÕn ®é thùc hiÖn. V× thÕ cÇn xiÕt chÆt viÖc thùc hiÖn quy chÕ ®µo t¹o tiÕn sÜ, ®Æc biÖt qu¶n lý chÆt ngay tõ cÊp bé m«n. 


3.2. Kh¶ n¨ng nghiªn cøu khoa häc cña
        NCS trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o t¹i
        Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi


3.2.1. §¸nh gi¸ cña c¸c nhµ qu¶n lý NCS


Mèi quan hÖ gi÷a c¬ quan qu¶n lý vµ NCS cßn rÊt h¹n chÕ, ®a sè NCS bÞ ®éng (52,2%) trong liªn hÖ víi bé m«n, hÇu hÕt chê ®îi th«ng b¸o tõ bé m«n th× NCS míi triÓn khai c¸c c«ng viÖc cña hä nh b¶o vÖ ®Ò c¬ng, b¸o c¸o tiÕn ®é (B¶ng 1). Tuy nhiªn, theo quy chÕ ®µo t¹o tiÕn sÜ, NCS ph¶i thêng xuyªn tù cËp nhËt nh÷ng th«ng tin nµy tõ trang web cña ViÖn §µo t¹o sau ®¹i häc vµ chñ ®éng liªn l¹c víi bé m«n qu¶n lý vÒ kÕ ho¹ch lµm viÖc cô thÓ.


VÒ tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n, t×m hiÓu ë c¸c c¸n bé qu¶n lý bé m«n (trëng vµ phã bé m«n) chØ cã 8,7% cho r»ng NCS tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n thêng xuyªn. Nh÷ng ®¸nh gi¸ nµy tËp trung ë ngµnh ch¨n nu«i vµ thó y do ®Æc thï ngµnh cã thùc hµnh vµ nghiªn cøu l©m sµng. Tuy nhiªn, cã tíi 39,1% c¸c ý kiÕn cho r»ng hiÕm khi NCS tham gia sinh ho¹t cïng bé m«n. V× thÕ, ®a sè NCS thi tho¶ng míi liªn hÖ vµ th¶o luËn chuyªn m«n víi gi¸o viªn híng dÉn (82,6%). Nguyªn nh©n chÝnh trong ho¹t ®éng nµy lµ do tÝnh bÞ ®éng tr«ng chê cã phÇn û l¹i cña NCS trong thùc hiÖn chuyªn m«n, NCS kh«ng dµnh thêi gian ®Çy ®ñ cho ho¹t ®éng chuyªn m«n, kÕ ho¹ch thùc hiÖn ®Ò tµi thêng xuyªn bÞ chËm trÔ nªn ®· dÉn ®Õn t©m lý ng¹i tiÕp xóc vµ trao ®æi víi gi¸o viªn híng dÉn. VÒ phÝa gi¸o viªn híng dÉn, do ®Æc thï ë tr×nh ®é cao cã häc hµm, häc vÞ l¹i thêng kiªm nhiÖm c«ng t¸c qu¶n lý vµ thùc hiÖn nghiªn cøu nªn khèi lîng c«ng viÖc thêng bÞ “qu¸ t¶i”. §©y còng lµ lý do lµm cho mèi liªn hÖ qua l¹i gi÷a NCS vµ gi¸o viªn híng dÉn bÞ ¶nh hëng (H×nh 2).


		B¶ng 1. §¸nh gi¸ cña bé m«n vÒ tÝnh chñ ®éng trong liªn hÖ
vµ sinh ho¹t chuyªn m«n ë bé m«n cña NCS


NCS liên hệ với bộ môn

		NCS tham gia sinh hoạt chuyên môn



		TT

		Mức độ đánh giá

		Tỷ lệ (%)

		TT

		Mức độ đánh giá

		Tỷ lệ (%)



		1

		Rất chủ động

		0,0

		1

		Thường xuyên

		8,7



		2

		Chủ động

		47,8

		2

		Thi thoảng

		52,2



		3

		Bị động (chờ thông báo từ Bộ môn)

		52,2

		3

		Hiếm khi

		39,1



		

		Tổng số

		100,0

		

		Tổng số

		100,0





 (Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra và tính toán, 2010)


H×nh 2. §¸nh gi¸ cña c¸n bé qu¶n lý vÒ g¾n kÕt trong NCKH cña NCS


Nh vËy, díi gãc ®é qu¶n lý cho thÊy: (1) TÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña NCS trong ho¹t ®éng chuyªn m«n t¹i c¬ së ®µo t¹o rÊt yÕu kÐm; (2) CÇn thay ®æi khung ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, kÕ ho¹ch còng nh tæ chøc thùc hiÖn ®µo t¹o tiÕn sÜ; (3) Sù g¾n kÕt gi÷a ®Ò tµi tiÕn sÜ víi c¸c NCKH kh¸c rÊt mê nh¹t. V× thÕ, cÇn bæ sung nh÷ng chÕ tµi cô thÓ trong quy chÕ ®µo t¹o tiÕn sÜ vµ siÕt chÆt thùc hiÖn quy chÕ ®µo t¹o tiÕn sÜ.


3.2.2. §¸nh gi¸ tõ phÝa gi¸o viªn híng dÉn,
          ph¶n biÖn vµ tham gia héi ®ång b¶o vÖ 
          luËn ¸n tiÕn sÜ


Th«ng thêng trong ®µo t¹o tiÕn sÜ, ®Ò tµi cña NCS sÏ cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ víi c¸c nghiªn cøu cña c¬ së ®µo t¹o (®Æc biÖt lµ ®Ò tµi nghiªn cøu cña ngêi híng dÉn) hoÆc c¸c nghiªn cøu kh¸c. T×m hiÓu kh¶ n¨ng g¾n kÕt gi÷a c¸c nghiªn cøu cña ngêi híng dÉn víi ®Ò tµi cña NCS cho thÊy: tû lÖ gi¸o viªn híng dÉn NCS chñ tr× ®Ò tµi cÊp Bé chiÕm tû lÖ cao (gÇn 80%). §ã lµ thuËn lîi c¬ b¶n ®Ó g¾n kÕt gi÷a nghiªn cøu cña gi¸o viªn híng dÉn víi luËn ¸n cña NCS. Víi ®Ò tµi cÊp Nhµ níc, míi chØ cã 8% sè gi¸o viªn híng dÉn NCS ®îc lµm chñ tr×. Lµm sao ®Ó t¹o ra ®îc c¬ chÕ linh ho¹t ®Ó g¾n kÕt ®îc gi÷a c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu lín do Nhµ trêng lµm chñ tr× víi c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu cña NCS?


§Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, cÇn cã c¬ chÕ linh ho¹t u tiªn cho c¸c gi¸o viªn cã ®Ò tµi tham gia híng dÉn NCS, ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng ®Ò tµi lín, thêi gian thùc hiÖn dµi. Tuú theo ®Æc thï cña tõng khoa chuyªn m«n vµ chuyªn ngµnh nghiªn cøu mµ phèi kÕt hîp gi÷a ®Ò tµi nghiªn cøu cña c¸c gi¸o viªn víi quota quy ®Þnh ®Ó ph©n bæ híng dÉn NCS cho phï hîp. Trong thùc tÕ, nÕu g¾n kÕt ®îc ®Ò tµi nghiªn cøu cña gi¸o viªn víi ®Ò tµi cña NCS th× sÏ mang l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých cho c¶ hai phÝa; Quan träng h¬n c¶ lµ NCS sÏ ®îc t¨ng cêng kh¶ n¨ng NCKH th«ng qua c¸c hç trî tõ phÝa gi¸o viªn nãi riªng vµ c¬ së ®µo t¹o nãi chung (kinh phÝ, tËp trung chuyªn m«n...) (B¶ng 2).


XÐt tiªu chÝ c«ng bè c«ng tr×nh nghiªn cøu th«ng qua bµi ®¨ng cho thÊy, bµi ®¨ng quèc tÕ cña c¸c gi¸o viªn tham gia ®µo t¹o tiÕn sÜ cßn rÊt h¹n chÕ (24,32%) (H×nh 3). 

B¶ng 2. §Ò tµi nghiªn cøu c¸c cÊp cña gi¸o viªn tham gia ®µo t¹o tiÕn sÜ


ĐVT: %


		Loại đề tài

		Khối kỹ thuật

		Khối kinh tế - xã hội

		Tổng số



		1. Chủ trì đề tài cấp trường

		21,74

		35,71

		27,03



		2. Chủ trì đề tài cấp bộ

		86,96

		64,29

		78,38



		3. Chủ trì đề tài cấp nhà nước

		13,04

		0,00

		8,11



		4. Tham gia đề tài cấp trường

		4,35

		28,57

		13,51



		5. Tham gia đề tài cấp bộ

		60,87

		57,14

		59,46



		6. Tham gia đề tài cấp nhà nước

		43,48

		0,00

		27,03
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Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010)


H×nh 3. Tû lÖ gi¸o viªn tham gia ®µo t¹o tiÕn sÜ cã bµi b¸o
®¨ng trong níc vµ quèc tÕ 


Qua ®ã cho thÊy trong ®éi ngò gi¸o viªn tham gia ®µo t¹o tiÕn sÜ cßn cã nh÷ng h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ chÊt lîng bµi ®¨ng. §Ó thóc ®Èy NCKH ë gi¸o viªn, ngoµi chÕ ®é khen thëng cÇn kÕt hîp xem xÐt c¶ lîng bµi ®¨ng quèc tÕ ®Ó ph©n bæ híng dÉn NCS cho gi¸o viªn. Bªn c¹nh ®ã, cÇn t¨ng sè lîng bµi ®¨ng trong níc ®èi víi c¸c gi¸o viªn. Bëi lÏ ®· cã nghiªn cøu th× ph¶i cã bµi ®¨ng, cßn kh«ng cã bµi ®¨ng th× xem nh kh«ng cã nghiªn cøu. §ång thêi, ngay trong qu¸ tr×nh híng dÉn NCS, gi¸o viªn vµ NCS cïng kÕt hîp viÕt bµi th× sÏ gióp NCS n©ng cao ®îc kü n¨ng viÕt, thuyÕt tr×nh trong nghiªn cøu khoa häc vµ t¨ng cêng c«ng bè kÕt qu¶ nghiªn cøu.


Ngoµi ra n¨ng lùc nghiªn cøu cña gi¸o viªn cßn ®îc t×m hiÓu th«ng qua viÖc tham gia c¸c héi nghÞ, héi th¶o. Tû lÖ gi¸o viªn cã bµi tr×nh bµy trong c¸c héi nghÞ, héi th¶o trong níc vµ quèc tÕ cha cao (50%). V× thÕ, cÇn bæ sung râ rµng vÒ tiªu chÝ tham gia héi th¶o, héi nghÞ cã bµi cña gi¸o viªn trong quy chÕ ®µo t¹o tiÕn sÜ (H×nh 4).


Xem xÐt tæng thÓ vÒ chÊt lîng ®µo t¹o tiÕn sÜ tõ c¸c gi¸o viªn tham gia ®µo t¹o tiÕn sÜ cho thÊy, hiÖn t¹i sinh ho¹t chuyªn m«n cña NCS ë bé m«n thùc tËp chØ mang tÝnh h×nh thøc vµ kh«ng hiÖu qu¶ (52,5%). Khung ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cÇn thèng nhÊt l¹i (45%), ngay c¶ viÖc lùa chän c¸c m«n häc phô trî còng nªn xem xÐt chuyªn ngµnh ®Çu vµo cña NCS vµ tÝnh míi cña ®Ò tµi ®Ó x¸c ®Þnh sè lîng vµ thêi lîng cña c¸c m«n häc cho thÝch hîp cho híng nghiªn cøu chuyªn s©u cña ®Ò tµi. Tõ ®ã cho thÊy, vÊn ®Ò næi lªn trong ®µo t¹o tiÕn sÜ vÉn tËp trung ë ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ c¸ch thøc qu¶n lý NCS. Lµm sao ®Ó võa t¨ng cêng chÊt lîng chuyªn m«n nhng qu¶n lý linh ho¹t theo ®Æc thï cña tõng chuyªn ngµnh ®µo t¹o, c¬ chÕ qu¶n lý kh«ng bÞ cøng nh¾c (B¶ng 3).


 




H×nh 4. Tham gia héi nghÞ, héi th¶o cña gi¸o viªn tham gia ®µo t¹o tiÕn sÜ


B¶ng 3. NhËn ®Þnh vÒ chÊt lîng ®µo t¹o tiÕn sÜ cña gi¸o viªn
tham gia ®µo t¹o tiÕn sÜ


ĐVT: %


		Nội dung

		Khối kỹ thuật

		Khối kinh tế - xã hội

		Tổng số



		1. Thời gian đào tạo quá dài

		3,85

		7,14

		5,00



		2. Khung chương trình chưa thống nhất

		26,92

		78,57

		45,00



		3. Chương trình đào tạo:

		

		

		



		+ Thấp

		11,54

		42,86

		22,50



		+ Phù hợp

		69,23

		14,29

		50,00



		+ Hơi cao

		3,85

		7,14

		5,00



		+ Khác

		15,38

		35,71

		22,50



		4. Báo cáo chuyên đề:

		

		

		



		+ Phù hợp

		73,08

		57,14

		67,50



		+ Chỉ là hình thức

		7,69

		35,71

		17,50



		+ Tốt

		11,54

		7,14

		10,00



		+ Không hiệu quả

		7,69

		0,00

		5,00



		5. Sinh hoạt chuyên môn ở cấp Bộ môn không
    thực tế và kém hiệu quả

		50,00

		57,14

		52,50





Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010)


C¬ së vËt chÊt phôc vô ®µo t¹o tiÕn sÜ cña nhµ trêng vÉn cßn rÊt thiÕu vµ yÕu kÐm (62,5%). H¹n chÕ vÒ c¬ së vËt chÊt còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¶n trë sù hÊp dÉn NCS tíi sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i c¬ së ®µo t¹o. 


B×nh qu©n mçi NCS khi hoµn thµnh qu¸ tr×nh ®µo t¹o míi chØ thùc hiÖn b¸o c¸o ®Þnh kú tríc bé m«n lµ 7,88 lÇn (bao gåm: th«ng qua ®Ò c¬ng, b¸o c¸o ®Þnh kú hµng n¨m, th«ng

qua chuyªn ®Ò, th«ng qua luËn ¸n t¹i bé m«n). Trong ®ã, sè lÇn lµm c¸c th¶o luËn vµ tæ chøc b¸o c¸o khoa häc mang tÝnh chÊt tù nguyÖn lµ rÊt thÊp (1,61 lÇn/qu¸ tr×nh ®µo t¹o NCS). NCS tham gia b¸o c¸o t¹i c¸c héi th¶o, héi nghÞ khoa häc quèc tÕ vµ cã bµi ®¨ng quèc tÕ cßn rÊt h¹n chÕ. 52,5% sè lîng gi¸o viªn híng dÉn ®· tõng cã NCS cïng tham gia híng dÉn sinh viªn ®¹i häc vµ cïng tham gia híng dÉn cao häc lµ 12,5%.


ë ®©y, cÇn nh×n nhËn tõ hai phÝa: Thø nhÊt, gi¸o viªn híng dÉn cha g¾n kÕt ®Ò tµi cña NCS víi c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu cña häc viªn, sinh viªn vµ kh«ng giao viÖc trî gióp gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu cho NCS; thø hai, NCS cha nhiÖt t×nh tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n víi bé m«n thùc tËp nªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ®Ó tham gia c¸c ho¹t ®éng kÓ trªn.


VÒ tÝnh nghiªm tóc cña NCS trong thùc hiÖn ®Ò tµi, 37,5% c¸c gi¸o viªn híng dÉn cho r»ng NCS nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu (B¶ng 4). Kh¶ n¨ng g¾n kÕt ®Ò tµi tiÕn sÜ víi c¸c nghiªn cøu mµ NCS ®· vµ ®ang thùc hiÖn cha thùc sù kh¶ quan. Thùc tÕ kh¶ n¨ng kh©u nèi g¾n kÕt luËn ¸n tiÕn sÜ víi c¸c nghiªn cøu cña ngêi híng dÉn còng nh nghiªn cøu kh¸c cña NCS cßn rÊt h¹n hÑp (70% ë møc trung b×nh 


vµ 22,5% ë møc kÐm). 


§a sè gi¸o viªn híng dÉn cho r»ng: NCS cha thµnh th¹o trong lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, thùc hiÖn nghiªn cøu, viÕt, thuyÕt tr×nh (B¶ng 5). §ã lµ do NCS cha thùc sù chó t©m vµo ®Ò tµi, kh«ng thêng xuyªn tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n, kh«ng tËp trung t¹i c¬ së ®µo t¹o… Nh vËy, t×m hiÓu díi gãc ®é gi¸o viªn híng dÉn cho thÊy: (1) Khèi lîng gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn qu¸ nhiÒu; H¹n chÕ trong tham gia c¸c héi th¶o, héi nghÞ khoa häc. (2) Tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n cña NCS rÊt h¹n chÕ: bÞ ®éng, thiÕu nghiªm tóc… (3) §a sè NCS cßn rÊt thiÕu vµ yÕu vÒ kü n¨ng NCKH. (4) H¹n chÕ trong g¾n kÕt ®Ò tµi luËn ¸n víi c¸c nghiªn cøu kh¸c. (5) NCS cha biÕt tæ chøc, s¾p xÕp c«ng viÖc trong nghiªn cøu.

B¶ng 4. §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn tham gia ®µo t¹o tiÕn sÜ vÒ chÕ ®é b¸o c¸o
vµ sinh ho¹t chuyªn m«n cña NCS ®· hoµn thµnh luËn ¸n tiÕn sÜ


		Nội dung

		ĐVT

		Kỹ thuật

		Kinh tế - xã hội

		Tổng số



		

		

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)

		Số lượng

		Tỷ lệ (%)



		1. Báo cáo định kỳ/khoá/NCS

		Lần

		7,91

		-

		7,83

		-

		7,88

		-



		2. Số lần thực hiện các seminar, báo cáo khoa học 
    tại bộ môn

		Lần

		1,94

		-

		1,00

		-

		1,61

		-



		3. Báo cáo tại các hội thảo, hội nghị khoa học:

		

		

		

		

		

		

		



		+ Trong nước

		Người

		12

		46,15

		7

		50,00

		19

		47,50



		+ Quốc tế

		Người

		3

		11,54

		0

		  0,00

		3

		7,50



		4. Đăng bài trên các tạp chí chuyên ngành:

		

		

		

		

		

		

		



		+ Trong nước

		Người

		22

		84,62

		10

		71,43

		32

		80,00



		+ Quốc tế

		Người

		3

		11,54

		0

		  0,00

		3

		7,50



		5. Tham gia hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

		Người

		16

		61,54

		5

		35,71

		21

		52,50



		6. Tham gia hướng dẫn cao học cùng thầy
    hướng dẫn

		Người

		4

		15,38

		1

		 7,14

		5

		12,50





Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010)


B¶ng 5. §¸nh gi¸ cña gi¸o viªn tham gia ®µo t¹o tiÕn sÜ vÒ kh¶ n¨ng tæ chøc,
bè trÝ c¸c c«ng viÖc nghiªn cøu cña NCS


ĐVT: %


		Tiêu chí đánh giá

		Khối kỹ thuật

		Khối kinh tế - xã hội

		Tổng số



		1. Tốt

		38,46

		7,14

		27,50



		2. Trung bình

		61,54

		85,71

		70,00



		3. Kém

		0,00

		7,14

		22,50



		            Tổng

		100,00

		100,00

		100,00





Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010)


3.2.3. §¸nh gi¸ tõ phÝa c¸c nghiªn cøu sinh 
           vµ tiÕn sÜ ®îc ®µo t¹o t¹i Trêng §¹i 
           häc N«ng nghiÖp Hµ Néi


T×m hiÓu tÝnh chÊt c«ng viÖc cña NCS cho thÊy: §a sè lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®i lµm NCS (36,7%), nhãm lµm c«ng t¸c nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y chØ chiÕm 33,3%. Qua ®ã cho thÊy phÇn nµo môc ®Ých häc tËp cña NCS lµ thiªn vÒ b»ng cÊp ®Ó thuËn tiÖn trong c«ng viÖc. Sè n¨m c«ng t¸c b×nh qu©n tríc khi lµm NCS lµ 12 n¨m. Chøng tá phÇn lín NCS ®· cã ®îc vÞ trÝ æn ®Þnh trong c«ng viÖc, hä míi ®i häc tiÕn sÜ. V× thÕ khi ®Þnh híng ®Ò tµi nghiªn cøu cho NCS nªn c©n nh¾c c¶ tÝnh chÊt c«ng viÖc cña hä ®Ó lùa chän ®Ò tµi phï hîp víi kh¶ n¨ng cña tõng NCS.


Tr×nh ®é chuyªn m«n cña NCS, chñ yÕu NCS cã ®Çu vµo tõ bËc cao häc nªn thêi gian ®µo t¹o tiÕn sÜ theo quy ®Þnh kh«ng qu¸ dµi. §iÓm ®Çu vµo m«n chuyªn ngµnh cña NCS thêng ë møc ®iÓm giái, ®iÓm b¶o vÖ ®Ò c¬ng b×nh qu©n ë møc rÊt cao. Ph¶i ch¨ng tæ chøc kiÓm so¸t ®Çu vµo trong ®µo t¹o tiÕn sÜ cha thËt chÆt chÏ. Tû lÖ NCS biÕt ngo¹i ng÷ thø hai vµ thø ba kh«ng nhiÒu. T×m hiÓu


s©u vÒ kh¶ n¨ng sö dông ngo¹i ng÷ thø nhÊt cña NCS cho thÊy, møc ®é thµnh th¹o ë tõng kü n¨ng cha cao. §ã còng chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm h¹n chÕ trong sö dông tµi liÖu níc ngoµi, tham gia héi nghÞ, héi th¶o vµ ®¨ng bµi quèc tÕ cña c¸c NCS (H×nh 5).


VÒ tr×nh ®é tin häc cña NCS, c¸c phÇn mÒm v¨n b¶n vµ tÝnh to¸n th«ng thêng ®a sè NCS cã thÓ sö dông thµnh th¹o. Tuy nhiªn, kh¶ n¨ng sö dông c¸c phÇn mÒm thèng kª ph©n tÝch chuyªn ngµnh cña NCS cßn rÊt h¹n chÕ (ë khèi kü thuËt lµ 21% thµnh th¹o, ë khèi kinh tÕ - x· héi lµ gÇn 16% thµnh th¹o). Kh¶ n¨ng t×m tµi liÖu th«ng th¹o trªn internet cha cao. §iÒu ®ã ®· lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng NCKH cña NCS. V× thÕ, trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o cÇn tiÕp tôc cñng cè nh÷ng kü n¨ng ®ã cho NCS, ®Æc biÖt lµ híng dÉn sö dông phÇn mÒm chuyªn dông phôc vô nghiªn cøu.


Kh¶ n¨ng NCKH cña NCS ®îc lµm râ tõ phÝa NCS th«ng qua t×m hiÓu: (a) Møc ®é tham gia nghiªn cøu khoa häc tríc vµ trong khi lµm NCS; (b) Chän ®Ò tµi tiÕn sÜ; (c) Tham gia héi nghÞ, héi th¶o, thuyÕt tr×nh vµ híng dÉn NCKH cïng gi¸o viªn híng dÉn…




H×nh 5. §¸nh gi¸ vÒ c¸c kü n¨ng trong sö dông ngo¹i ng÷ thø nhÊt cña NCS


(a) Møc ®é tham gia NCKH cña NCS tríc vµ trong khi lµm NCS


Tríc khi lµm NCS cã tíi 55,56% trong tæng sè NCS rÊt Ýt vµ kh«ng nghiªn cøu khoa häc. Trong sè nh÷ng ngêi ®ang lµm NCS cã gÇn 50% ®ang thùc hiÖn c¸c NCKH kh¸c ngoµi ®Ò tµi tiÕn sÜ (B¶ng 6). Bªn c¹nh ®ã, møc ®é tham gia ®Ò tµi víi c¬ng vÞ chñ tr× vµ thµnh viªn còng rÊt h¹n chÕ (chñ tr× 0,37/®Ò tµi/ngêi/5 n¨m gÇn ®©y). Møc ®é tham gia NCKH cña c¸c NCS tríc vµ trong khi lµm NCS lµ cha cao nªn kh¶ n¨ng g¾n kÕt ®Ò tµi tiÕn sÜ víi c¸c nghiªn cøu ®· vµ ®ang thùc hiÖn cha nhiÒu. V× thÕ ®· lµm cho kh¶ n¨ng NCKH cña NCS bÞ h¹n chÕ vÒ kü n¨ng triÓn khai, thùc hiÖn nghiªn cøu, tµi chÝnh… 

 (b) Chän ®Ò tµi nghiªn cøu


Kho¶ng mét phÇn t sè NCS tù ®Ò xuÊt ®îc ®Ò tµi nghiªn cøu ®éc lËp vµ 10% phèi hîp ®îc víi c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu kh¸c. Trong ®ã, chØ cã 38,9% sè NCS cho r»ng ®Ò tµi tiÕn sÜ mµ hä ®· vµ ®ang lµm lµ thiÕt thùc ®èi víi c«ng viÖc cña chÝnh hä (B¶ng 7). Th«ng qua ®ã chøng tá kh¶ n¨ng NCKH cña NCS ®· bÞ h¹n chÕ ngay tõ khi hä b¾t ®Çu 


tham gia vµo qu¸ tr×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ. 

Møc ®é liªn quan gi÷a ®Ò tµi tiÕn sÜ víi c¸c vÊn ®Ò kh¸c còng ®îc xem xÐt. Mét thùc tÕ ®Æt ra lµ 75,5% c¸c ®Ò tµi mµ NCS ®· vµ ®ang thùc hiÖn kh«ng liªn quan g× ®Õn ®Ò tµi do ®¬n vÞ ®µo t¹o ®ang thùc hiÖn. V× thÕ, cÇn phèi kÕt hîp gi÷a c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu cña ®¬n vÞ ®µo t¹o víi ®Ò tµi luËn ¸n cña NCS. 


(c) Tham gia héi nghÞ, héi th¶o, thuyÕt tr×nh, híng dÉn sinh viªn vµ trî gi¶ng cïng gi¸o viªn


§a sè NCS míi chØ tham gia c¸c héi th¶o b»ng tiÕng ViÖt (95,6%), tham gia héi th¶o tiÕng níc ngoµi cßn h¹n chÕ (44,5%, trong ®ã bao gåm c¶ tham gia héi th¶o cã phiªn dÞch). Sè NCS tham gia híng dÉn sinh viªn lµm ®Ò tµi thùc tËp tèt nghiÖp cïng gi¸o viªn híng dÉn míi chØ ®¹t 23,4%. §Æc biÖt, viÖc tham gia trî gi¶ng cña c¸c NCS gÇn nh rÊt hiÕm khi x¶y ra (5,6% trong sè c¸c tiÕn sÜ vµ NCS ®· tõng cã lÇn tham gia trî gi¶ng cïng gi¸o viªn híng dÉn); trong khi ®ã, ho¹t ®éng nµy l¹i lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng rÊt cÇn ®èi víi c¸c NCS trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o ë bËc tiÕn sÜ. Qua ®ã, mét lÇn n÷a cho thÊy møc ®é tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n cña NCS t¹i c¬ së ®µo t¹o cßn rÊt yÕu (H×nh 6).


		B¶ng 6. Tham gia nghiªn cøu khoa häc cña nghiªn cøu sinh tríc khi
vµ trong khi lµm nghiªn cøu


Chỉ tiêu

		ĐVT

		Số lượng



		1. NCKH trước khi làm NCS

		

		



		- Thường xuyên

		%

		44,44



		- Rất ít

		%

		50,00



		- Không

		%

		5,56



		2. Tỷ lệ NCS hiện tại có làm NCKH ngoài đề tài tiến sĩ

		%

		46,67



		3. Trong 5 năm trở lại đây

		

		



		- Số đề tài chủ nhiệm BQ

		Đề tài/người

		0,37



		- Số đề tài tham gia BQ

		Đề tài/người

		0,56





Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010)

B¶ng 7. Mèi liªn quan gi÷a ®Ò tµi tiÕn sÜ víi c¸c vÊn ®Ò kh¸c


ĐVT: %


		Nội dung liên quan

		Mức độ liên quan



		

		Không liên quan

		Liên quan một phần

		Liên quan trực tiếp



		1. Đề tài của thầy hướng dẫn

		29,0

		50,0

		21,0



		2. Đề tài khác do NCS đang thực hiện

		14,5

		71,0

		14,5



		3. Đề tài do đơn vị đào tạo đang thực hiện

		75,5

		0,0

		24,5



		4. Đề tài xuất phát từ nhu cầu xã hội

		0,0

		34,6

		65,4



		5. Đề tài do đơn vị công tác yêu cầu

		50,9

		24,5

		24,5



		6. Đề tài do NCS quan tâm

		27,2

		39,5

		33,3





Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010)




H×nh 6. Tham gia héi th¶o, híng dÉn khoa häc vµ trî gi¶ng cña NCS


H×nh 7. NhËn ®Þnh cña NCS vÒ tÝnh tÝch cùc cña tham gia c¸c ho¹t ®éng
chuyªn m«n liªn quan


HiÖn t¹i, trong ®µo t¹o ë bËc tiÕn sÜ míi chØ quan t©m nhiÒu ®Õn sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i c¬ së ®µo t¹o ®Ó NCS hoµn thµnh ®îc ®Ò tµi nghiªn cøu cña hä mµ Ýt quan t©m ®Õn nh÷ng sinh ho¹t mang tÝnh chÊt häc thuËt ®Ó c¶i thiÖn néi lùc nghiªn cøu trong NCS, gióp cho NCS cã kh¶ n¨ng NCKH v÷ng vµng sau khi tèt nghiÖp. §a sè NCS vÉn xem nhÑ vai trß cña tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i c¬ së ®µo t¹o. Thùc tÕ, míi chØ cã 23,5% sè NCS vµ tiÕn sÜ cho r»ng sinh ho¹t chuyªn m«n sÏ b¾t buéc NCS ph¶i nghiªn cøu vµ trau dåi kiÕn thøc vµ kü n¨ng trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ; 27,2% cho r»ng sinh ho¹t chuyªn m«n sÏ hç trî chuyªn m«n cho NCS trong lµm ®Ò tµi; gÇn 50% cho r»ng kh¶ n¨ng tr×nh bµy cña NCS sÏ ®îc c¶i thiÖn. Nh÷ng con sè ®ã ®· gîi lªn cho chóng ta thÊy r»ng: Ph¶i ch¨ng c¸i mµ chóng ta ®ang gäi lµ “sinh ho¹t chuyªn m«n” ®· vµ ®ang cã vÊn ®Ò vÒ c¶ néi dung vµ c¸ch thøc thùc hiÖn? Trong khi ®ã, ®µo t¹o tiÕn sÜ ë c¸c quèc gia cã nÒn gi¸o dôc ph¸t triÓn ®Òu b¾t buéc NCS ph¶i sinh ho¹t chuyªn m«n ë c¬ së ®µo t¹o ®Ó tËp trung cho luËn ¸n theo h×nh thøc tËp trung toµn bé thêi gian hay b¸n thêi gian (mét sè th¸ng nhÊt ®Þnh trong n¨m) (H×nh 7).

Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, vÒ phÝa c¬ së ®µo t¹o, chóng ta nªn xem xÐt l¹i ®Ó cã nh÷ng thay ®æi cho phï hîp víi tõng lo¹i ®èi tîng NCS. C¸i mµ chóng ta cÇn lµ c¸c nghiªn cøu ph¶i cã tÝnh b¶n quyÒn vÒ mÆt sè liÖu, kÕt qu¶ cña nghiªn cøu. §Æc biÖt, víi nh÷ng NCS ®ang c«ng t¸c t¹i c¸c ®¬n vÞ cã ®iÒu kiÖn vÒ thùc hµnh, thùc nghiÖm, nghiªn cøu thùc ®Þa th× trong thêi gian triÓn khai nghiªn cøu thùc nghiÖm kh«ng nhÊt thiÕt hä ph¶i ë liªn tôc t¹i c¬ së ®µo t¹o. Tuy nhiªn, nhãm NCS nµy ph¶i cã cam kÕt râ rµng vÒ tÝnh b¶n quyÒn cña sè liÖu vµ ph¶i cã kÕ ho¹ch nghiªn cøu cô thÓ trong thêi gian lµm nghiªn cøu thùc nghiÖm t¹i ®¬n vÞ c«ng t¸c cña hä. NÕu lµm ®îc nh thÕ sÏ tiÕt kiÖm ®îc cho c¬ së ®µo t¹o vÒ kinh tÕ, vËt chÊt. Víi nh÷ng NCS thuéc nhãm ®èi tîng c¸n bé qu¶n lý th× cÇn ph¶i tËp trung t¹i c¬ së ®µo t¹o mét sè thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó tËp trung chuyªn m«n cho nghiªn cøu ®Ò tµi. VÊn ®Ò thêi gian bao l©u vµ vµo thêi ®iÓm nµo th× còng kh«ng nªn qu¸ cøng nh¾c mµ nªn linh ho¹t theo tõng chuyªn ngµnh, tõng lo¹i h×nh ®Ò tµi, sù xÕp s¾p gi÷a gi¸o viªn híng dÉn vµ NCS víi bé m«n theo khèi lîng c«ng viÖc dù kiÕn hoµn tÊt vµ theo kÕ ho¹ch nghiªn cøu cô thÓ. Tuy nhiªn, viÖc Ên ®Þnh thêi ®iÓm vµ thêi lîng ®Ó NCS tËp trung nghiªn cøu t¹i c¬ së ®µo t¹o ph¶i ®îc sù b¶o ®¶m cña gi¸o viªn híng dÉn vµ ®îc bé m«n qu¶n lý hµnh chÝnh. Cßn víi nh÷ng NCS s½n sµng tËp trung toµn bé t¹i c¬ së ®µo t¹o th× cÇn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä vÒ n¬i ë, n¬i lµm viÖc, hç trî phÇn nµo kinh phÝ… nh»m “cuèn hót” NCS sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i c¬ së ®µo t¹o. NÕu lµm ®îc ®iÒu ®ã sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt ®îc phÇn nµo sù ®èi nghÞch gi÷a bµi to¸n quy m« vµ bµi to¸n chÊt lîng trong ®µo t¹o tiÕn sÜ hiÖn nay. §iÒu quan träng lµ nh÷ng c¸i g× chóng ta ®· ®Æt ra th× chÝnh chóng ta ph¶i t«n träng vµ tu©n thñ nã. Hay nãi c¸ch kh¸c, quy chÕ ®µo t¹o tiÕn sÜ ph¶i ®îc thùc hiÖn ®óng theo ®óng nghÜa cña nã ë tõng cÊp qu¶n lý .


Khã kh¨n lín hiÖn nay mµ c¸c NCS ®ang gÆp ph¶i lµ: Thñ tôc hµnh chÝnh, Kinh phÝ vµ thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi, sinh ho¹t chuyªn m«n. Do ®èi tîng ®iÒu tra lµ c¸c tiÕn sÜ ®· ®îc ®µo t¹o t¹i trêng vµ c¸c NCS ®ang ®îc ®µo t¹o t¹i trêng nªn hä vÉn ph¶i tu©n thñ theo quy chÕ cò. Cßn ®èi víi nh÷ng NCS xÐt tuyÓn tõ 2/2010 sÏ ®îc qu¶n lý theo QuyÕt ®Þnh 1927/Q§-NNH ngµy 20/11/2009 vÒ qu¶n lý nghiªn cøu sinh cña Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi. Do ®ã, víi quy chÕ nµy th× nh÷ng khã kh¨n trªn sÏ ®îc thay ®æi phÇn nµo, ®Æc biÖt lµ thñ tôc hµnh chÝnh. Tuy nhiªn, do thùc hiÖn theo c¬ chÕ xÐt tuyÓn nªn c¬ së ®µo t¹o cÇn: (1) C«ng bè c«ng khai c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu, c¸c ch¬ng tr×nh nghiªn cøu mµ nhµ trêng ®·, ®ang vµ dù ®Þnh tiÕn hµnh ®Ó c¸c øng viªn (ngêi nép hå s¬ xÐt tuyÓn lµm NCS) tham kh¶o nh»m h¹n chÕ trïng lÆp trong nghiªn cøu vµ lµm t¨ng møc ®é g¾n kÕt víi c¸c ch¬ng tr×nh, ®Ò tµi nghiªn cøu trong ®µo t¹o tiÕn sÜ, (2) C¸c øng viªn ®îc tiÕp xóc vµ trao ®æi víi bé m«n, khoa chuyªn m«n vÒ c¸c lÜnh vùc nghiªn cøu mµ hä dù ®Þnh ®Ò xuÊt trong hå s¬ dù tuyÓn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu lùa chän ngêi híng dÉn còng nh hç trî n¨ng lùc chuyªn m«n cho hä ngay tõ ®Çu… Riªng ®èi víi nguån hç trî kinh phÝ cho NCS trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu ®· cã nguån hç trî cña nhµ trêng tõ c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n dµnh cho NCS. Tuy nhiªn, kinh phÝ ®îc cÊp ra nhng thiÕu sù kiÓm so¸t chÆt chÏ, hiÖn t¹i kinh phÝ hç trî cho NCS theo kiÓu “gi¸m s¸t ®Çu vµo” (chØ c¨n cø vµo thuyÕt minh nghiªn cøu) mµ kh«ng gi¸m s¸t ®Çu ra (s¶n phÈm nghiªn cøu) (B¶ng 8). 


B¶ng 8. §¸nh gi¸ cña NCS vÒ nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o ë bËc tiÕn sÜ


		Khó khăn

		Tỷ lệ (%)



		1. Thủ tục hành chính

		75,6



		2. Kinh phí thực hiện đề tài

		70,0



		3. Thời gian thực hiện đề tài

		70,0



		4. Sinh hoạt chuyên môn

		54,4



		5. Phương tiện hỗ trợ nghiên cứu

		45,6



		6. Phối kết hợp trong nghiên cứu

		44,4



		7. Lựa chọn đề tài nghiên cứu

		34,4





          Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra (2010)

Nh vËy, qua t×m hiÓu vµ ph©n tÝch tõ phÝa nh÷ng ngêi ®· vµ ®ang lµm NCS cho thÊy: (1) C¸c thñ tôc hµnh chÝnh vÉn rêm rµ; (2) Thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi bÞ ph©n t¸n, NCS cha chñ ®éng vµ tÝch cùc trong sinh ho¹t chuyªn m«n; (3) B¶o vÖ chuyªn ®Ò lý luËn sím ®Ó NCS cã ®Þnh híng râ rµng vµ v÷ng ch¾c trong nghiªn cøu ®Ò tµi; (4) T¹o ®iÒu kiÖn cho NCS tham gia c¸c ch¬ng tr×nh, ®Ò tµi nghiªn cøu c¸c cÊp; (5) C¸c nguån kinh phÝ hç trî nghiªn cøu h¹n chÕ; C¬ chÕ gi¸m s¸t sö dông kinh phÝ hç trî cñ trêng cha thùc sù chÆt chÏ.


3.3. KhuyÕn nghÞ n©ng cao kh¶ n¨ng
        NCKH cña NCS trong qu¸ tr×nh ®µo
        t¹o t¹i Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp
         Hµ Néi


3.3.1. §èi víi phÝa c¸c c¬ quan qu¶n lý NCS


T¨ng cêng kiÕn thøc hç trî NCKH cho NCS: KiÕn thøc chuyªn m«n bæ trî cho ®Ò tµi, kü n¨ng lËp kÕ ho¹ch vµ triÓn khai nghiªn cøu, ®iÒu tra, bè trÝ thÝ nghiÖm, xö lý th«ng tin, ph©n tÝch, viÕt, thuyÕt tr×nh… ViÖn §µo t¹o sau ®¹i häc nªn phèi hîp víi tõng khoa chuyªn m«n ®Ó tæ chøc tËp huÊn kiÕn thøc hç trî NCKH cho NCS ngay tõ khi b¾t ®Çu kho¸ ®µo t¹o tiÕn sÜ hoÆc ®Çu mçi n¨m häc.


Thùc hiÖn ph©n nhãm NCS (Nhãm thø nhÊt lµ c¸n bé qu¶n lý ®i lµm NCS, nhãm thø hai lµ c¸n bé gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu ®i lµm NCS) th«ng qua hå s¬ xÐt tuyÓn ban ®Çu. Qua ®ã sÏ cã híng x¸c ®Þnh ®Ò tµi nghiªn cøu, hç trî kinh phÝ, tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i c¬ së ®µo t¹o cho phï hîp víi tõng nhãm NCS.


Tuú theo chuyªn ngµnh nghiªn cøu nªn x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu ®o lêng kÕt qu¶ lµm viÖc nh: thêi lîng vµ kÕt qu¶ hoµn thµnh chuyªn ®Ò trong tiÕn tr×nh ®µo t¹o, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, bµi b¸o, tham dù héi th¶o, trî gi¶ng, híng dÉn sinh viªn vµ häc viªn cïng gi¸o viªn híng dÉn… ®Ó qu¶n lý NCS trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o sao cho linh ho¹t, mÒm dÎo nhng l¹i chÆt vÒ chuyªn m«n.


KiÓm so¸t c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu cña Trêng vµ nh÷ng ®Þnh híng nghiªn cøu trong t¬ng lai ®Ó c«ng bè c«ng khai danh môc ®Ò tµi, vÊn ®Ò nghiªn cøu cho NCS biÕt th«ng tin, thùc hiÖn phèi kÕt hîp gi÷a nghiªn cøu luËn ¸n tiÕn sÜ víi c¸c nghiªn cøu kh¸c do Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp lµm chñ tr×. Nh thÕ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®ång thêi cho c¶ c¬ së ®µo t¹o vµ NCS: G¾n kÕt nghiªn cøu, tËn dông nguån lùc, tr¸nh trïng lÆp nghiªn cøu, t¨ng cêng sinh ho¹t chuyªn m«n trong nghiªn cøu cña NCS víi c¬ së ®µo t¹o…


Më réng ®Çu vµo ®Ó ®¸p øng nhu cÇu häc tËp cña NCS, song tuú theo hµm lîng khoa häc trong häc tËp vµ nghiªn cøu cña tõng NCS ®Ó kiÓm so¸t ®Çu ra nh»m kÕt hîp hµi hoµ gi÷a më réng quy m« ®µo t¹o víi n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o tiÕn sÜ.


Thay ®æi vÒ chÊt ®èi víi c¬ chÕ qu¶n lý NCS: HiÖn t¹i viÖc qu¶n lý NCS cha thùc sù hiÖu qu¶, gÇn nh ®ang giao phã toµn bé cho thÇy híng dÉn. Vai trß qu¶n lý NCS cña bé m«n cha thùc sù s©u s¸t. Lµm sao bé m«n ph¶i phèi hîp víi c¸c gi¸o viªn híng dÉn ®Ó theo dâi s¸t tiÕn ®é häc tËp, nghiªn cøu cña NCS theo c¬ chÕ sinh ho¹t häc thuËt râ rµng:


- NCS ph¶i tham dù c¸c buæi tr×nh bµy, b¶o vÖ cña c¸c NCS kh¸c (cïng chuyªn ngµnh).


- NCS ph¶i tham gia héi th¶o vµ cã bµi tr×nh bµy t¹i héi th¶o cña khoa chuyªn m«n, cña trêng, hoÆc c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong cïng lÜnh vùc nghiªn cøu.


- NCS ph¶i b¸o c¸o theo ®óng kú quy ®Þnh t¹i bé m«n víi c¸c s¶n phÈm minh chøng cô thÓ râ rµng tríc héi ®ång khoa häc bé m«n.


- NCS ph¶i tham gia ho¹t ®éng gi¶ng d¹y cïng gi¸o viªn híng dÉn nh: Trî gi¶ng, híng dÉn th¶o luËn, tr×nh bµy nh÷ng néi dung nghiªn cøu cña NCS víi sinh viªn, hç trî híng dÉn sinh viªn vµ häc viªn… Tuy nhiªn, ph¶i kiÓm so¸t chÆt ho¹t ®éng nµy ®Ó tr¸nh nh÷ng ¶nh hëng kh«ng tèt tíi chÊt lîng ®µo t¹o cña bËc ®¹i häc.


T¨ng cêng c¬ së vËt chÊt: Mçi khoa nªn cã Ýt nhÊt mét phßng lµm viÖc dµnh riªng cho c¸c NCS khi hä ®Õn sinh ho¹t, häc tËp t¹i bé m«n vµ khoa. Phßng lµm viÖc dµnh cho c¸c NCS ph¶i cã hÖ thèng m¹ng. Ngoµi ra, ë khèi ngµnh kü thuËt cÇn ®îc bæ sung c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm c¬ b¶n.


Qu¶n lý kinh phÝ hç trî cho NCS nªn theo híng gi¸m s¸t s¶n phÈm ®Çu ra: C¨n cø vµo s¶n phÈm mµ NCS ®¹t ®îc (chuyªn ®Ò, bµi b¸o, bµi tr×nh bµy héi th¶o…) ®Ó hç trî kinh phÝ. Bªn c¹nh ®ã, sö dông kinh phÝ hç trî díi d¹ng häc bæng ®Ó cÊp cho NCS khi hä ®Õn sinh ho¹t chuyªn m«n tËp trung t¹i c¬ së ®µo t¹o. B»ng c¸ch ®ã, chóng ta sÏ t¨ng cêng ®îc kh¶ n¨ng thu hót NCS ®Õn häc tËp vµ sinh ho¹t chuyªn m«n tËp trung ngay t¹i c¬ së ®µo t¹o vµ kiÓm so¸t tèt h¬n nguån kinh phÝ hç trî nghiªn cøu dµnh cho NCS.


Thay ®æi khung ch¬ng tr×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ ph¶i rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn, nghiªn cøu vµ øng dông. C¸c m«n häc bæ trî ph¶i g¾n liÒn víi nghiªn cøu chuyªn s©u ®Ó hç trî ®Ò tµi nghiªn cøu cña NCS.


§¸nh gi¸ b¶o vÖ ®Ò c¬ng khi tuyÓn sinh cÇn coi träng tÝnh míi cña ®Ò tµi, c¸ch tiÕp cËn, ph¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ nh÷ng hiÓu biÕt cña NCS vÒ vÊn ®Ò nghiªn cøu. N©ng cao hÖ sè ®iÓm chÊm cho nh÷ng phÇn ®ã trong thang ®iÓm ®¸nh gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh ®óng tr×nh ®é, ý tëng khoa häc, ph¬ng ph¸p vµ sù chuÈn bÞ cña NCS. 


§æi míi ph¬ng ph¸p ®µo t¹o ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp cña ngêi häc, ®Æc biÖt ë bËc cao häc. Ngay ë bËc häc ®¹i häc vµ cao häc còng cÇn thay ®æi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®Ó ngêi häc lµm quen dÇn víi c¸c kü n¨ng cÇn cã trong häc tËp vµ nghiªn cøu nh: LËp kÕ ho¹ch, triÓn khai c«ng viÖc, thu thËp th«ng tin, xö lý vµ ph©n tÝch th«ng tin, viÕt vµ thuyÕt tr×nh…


3.3.2. §èi víi gi¸o viªn tham gia ®µo t¹o tiÕn 
          sÜ, ®Æc biÖt lµ gi¸o viªn híng dÉn


C¬ chÕ ph©n bæ híng dÉn NCS nªn kÕt hîp linh ho¹t gi÷a sè lîng quy ®Þnh (Quota) vµ n¨ng lùc nghiªn cøu thùc tÕ cña ngêi híng dÉn. Ngêi híng dÉn ph¶i cã ®Ò tµi nghiªn cøu thêng xuyªn, ®Æc biÖt ph¶i cã ®Ò tµi nghiªn cøu g¾n víi ®µo t¹o tiÕn sÜ ®Ó thùc hiÖn g¾n kÕt vÒ chuyªn m«n nh»m thùc hiÖn tËp trung nghiªn cøu vµo NCKH cña NCS. Lµm sao ®Ó Cã ®Ò tµi  Cã kinh phÝ  Cã NCS ®Ó thùc hiÖn nghiªn cøu. Nªn u tiªn c¸c gi¸o viªn cã nhiÒu ®Ò tµi g¾n kÕt víi ®µo t¹o tiÕn sÜ, cã c¸c c«ng tr×nh c«ng bè cã gi¸ trÞ… ®îc tham gia trong ®µo t¹o tiÕn sÜ.


Gi¶m bít khèi lîng gi¶ng d¹y ®èi víi gi¸o viªn híng dÉn ®Ó t¨ng cêng thêi gian cho nghiªn cøu khoa häc vµ híng dÉn NCS. Gi¶ng d¹y qu¸ nhiÒu sÏ lµm gi¶m thêi gian tËp trung cho ®µo t¹o tiÕn sÜ vµ lµm ¶nh hëng tíi chÊt lîng ®µo t¹o tiÕn sÜ.


3.3.3. §èi víi b¶n th©n NCS


T¨ng cêng sù tham gia cña NCS vµo sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i c¬ së ®µo t¹o: Nghiªn cøu t¹i bé m«n, trî gi¶ng, híng dÉn, tham gia héi th¶o… NCS nªn tËp trung t¹i c¬ së ®µo t¹o chuyªn t©m cho nghiªn cøu.


- NCS ph¶i tËp trung t¹i c¬ së ®µo t¹o Ýt nhÊt 3 th¸ng mçi n¨m ®Ó tËp trung cho viÖc häc tËp vµ nghiªn cøu ®Ò tµi díi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña bé m«n vµ ngêi híng dÉn. Trong thêi gian ®ã, NCS sÏ sinh ho¹t, häc tËp vµ nghiªn cøu nh mét thµnh viªn cña bé m«n.


- NCS vµ ngêi híng dÉn ph¶i lËp kÕ ho¹ch lµm viÖc cô thÓ, bé m«n sÏ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ®ã ®Ó cïng ngêi híng dÉn qu¶n lý NCS theo s¶n phÈm ®¹t ®îc.


Ngoµi ra, NCS ph¶i tham gia ®Çy ®ñ c¸c sinh ho¹t häc thuËt kh¸c cña bé m«n, khoa chuyªn m«n nÕu ®îc th«ng b¸o.


- NCS ph¶i chuÈn bÞ bµi tr×nh bµy ®Ó tham gia c¸c héi th¶o cña bé m«n/khoa nÕu ®îc yªu cÇu.


NÕu thùc hiÖn tèt viÖc qu¶n lý sinh ho¹t chuyªn m«n cña NCS th× kh«ng nh÷ng sÏ n©ng cao ®îc kh¶ n¨ng nghiªn cøu khoa häc cña NCS mµ cßn gióp c¬ së ®µo t¹o (Nhµ trêng) gi¶m tuyÓn dông gi¶ng viªn trÎ, gi¶m giê d¹y cho gi¸o viªn vµ tiÕt kiÖm chi tiªu…


KÕt hîp ®Ò tµi cña NCS víi c¸c nguån hç trî kinh phÝ ®Ó gi¶m bít g¸nh nÆng kinh tÕ cho NCS. Tuy nhiªn, kinh phÝ hç trî NCS nªn u tiªn cho nh÷ng NCS tËp trung sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i trêng, cã ®Ò tµi g¾n víi nh÷ng ®Ò tµi nghiªn cøu cña c¬ së ®µo t¹o vµ ®îc ®¸nh gi¸ tèt vÒ tiÕn ®é häc tËp vµ nghiªn cøu.


C¸c chuyªn ®Ò nªn b¶o vÖ sím, ®Æc biÖt lµ chuyªn ®Ò lý luËn ®Ó NCS cã ®Þnh híng râ rµng trong nghiªn cøu ®Ò tµi.


4. KÕT LUËN


Sè lîng NCS cña nhµ trêng t¨ng nhanh kÓ tõ n¨m 2008 trë l¹i ®©y. Tuy nhiªn, kh¶ n¨ng NCKH cña NCS cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ: Tríc khi lµm NCS, trªn 55% NCS rÊt Ýt vµ gÇn nh kh«ng lµm NCKH; Trong thêi gian lµm NCS, 46,67% NCS cã lµm NCKH ngoµi ®Ò tµi tiÕn sÜ. §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng NCKH cña NCS trong qu¸ tr×nh hä ®îc ®µo t¹o t¹i nhµ trêng nªn tËp trung vµo c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu sau: T¨ng cêng kiÕn thøc hç trî cho NCS; C«ng bè c«ng khai danh môc c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu vµ ®Þnh híng nghiªn cøu cña nhµ trêng ®Ó c¸c øng viªn lµm NCS cã thÓ phèi hîp g¾n kÕt trong thùc hiÖn ®Ò tµi tiÕn sÜ sau nµy cña hä; KiÓm so¸t chÆt s¶n phÈm ®Çu ra cña NCS trong qu¸ tr×nh hä ®îc ®µo t¹o t¹i nhµ trêng; Qu¶n lý NCS ph¶i cã nh÷ng thay ®æi vÒ chÊt th«ng qua c¬ chÕ sinh ho¹t häc thuËt cô thÓ; Qu¶n lý kinh phÝ hç trî cho NCS nªn theo híng gi¸m s¸t s¶n phÈm ®Çu ra; §¸nh gi¸ b¶o vÖ ®Ò c¬ng khi tuyÓn sinh nªn coi träng tÝnh míi cña ®Ò tµi, c¸ch tiÕp cËn, ph¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ nh÷ng hiÓu biÕt cña NCS vÒ vÊn ®Ò nghiªn cøu; T¨ng cêng c¬ së vËt chÊt phôc vô ®µo t¹o tiÕn sÜ cho c¸c khoa chuyªn m«n; Ph©n bæ NCS nªn kÕt hîp linh ho¹t víi n¨ng lùc nghiªn cøu thùc tÕ cña gi¸o viªn híng dÉn; Gi¶m bít giê ®øng líp ®èi víi gi¸o viªn tham gia ®µo t¹o tiÕn sÜ ®Ó tËp trung cho ®µo t¹o tiÕn sÜ; T¨ng cêng sù tham gia cña NCS vµo sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i c¬ së ®µo t¹o th«ng qua häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i bé m«n, trî gi¶ng, kÕt hîp híng dÉn sinh viªn vµ häc viªn, tham gia héi th¶o…; Phèi kÕt hîp gi÷a ®Ò tµi cña NCS víi c¸c nguån hç trî kinh phÝ ®Ó gi¶m bít g¸nh nÆng kinh tÕ cho NCS trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi tiÕn sÜ. B¶o vÖ chuyªn ®Ò sím, ®Æc biÖt lµ chuyªn ®Ò lý luËn ®Ó gióp NCS cã ®Þnh híng râ rµng trong thùc hiÖn nghiªn cøu ®Ò tµi tiÕn sÜ.


Nh vËy, ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng NCKH cña NCS cÇn t¹o ra nh÷ng thay ®æi tÝch cùc vÒ kiÕn thøc nÒn t¶ng cña NCS (®Çu vµo, ngo¹i ng÷, tin häc...), ph¬ng ph¸p tæ chøc vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch häc tËp vµ nghiªn cøu, g¾n kÕt ®Ò tµi luËn ¸n víi c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu kh¸c, Ýt nhÊt NCS ph¶i cã nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh hµng n¨m tËp trung t¹i c¬ së ®µo t¹o ®Ó dµnh cho häc tËp, nghiªn cøu ®Ò tµi vµ c«ng bè c«ng tr×nh nghiªn cøu, c¬ chÕ qu¶n lý NCS theo chÕ ®é sinh ho¹t häc thuËt nghiªm ngÆt vµ quan träng h¬n c¶ lµ thùc hiÖn ®óng quy chÕ ®µo t¹o tiÕn sÜ ë tõng cÊp qu¶n lý.
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