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2020)” là công trình nghiên cứu độc lập của tôi.Các nội dung và kết quả nêu trong 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Trên thế giới, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế giữa các quốc gia đã và đang 

diễn ra sâu rộng với tốc độ chưa từng có, khoa học – công nghệ tiến bộ vượt bậc 

làm thay đổi nền giáo dục mỗi quốc gia nói riêng và các mối quan hệ quốc tế nói 

chung. Bước sang thế kỷ XXI, giáo dục đại học đã chuyển sang một giai đoạn phát 

triển mới, cao hơn và phức tạp hơn. Hội nghị thế giới về giáo dục đại học năm 2009 

do UNESCO tổ chức tại Paris đã nhận định rằng giáo dục đại học đang chuyển 

động dưới tác động của những động lực mới. Đó là: Sự gia tăng nhu cầu nhập học, 

việc đa dạng hoá các loại trường và nguồn cung ứng, hợp tác giữa các nhà trường và 

liên kết mạng lưới, nhu cầu học tập suốt đời, tác động của công nghệ thông tin và 

truyền thông, trách nhiệm xã hội của các trường đại học, sự thay đổi trong vai trò 

của Chính phủ. Về cơ bản các động lực trên là biểu hiện cụ thể của một thế giới 

toàn cầu hoá trong giáo dục đại học. Theo cách nói của T. Friedman, đó là một thế 

giới phẳng trong đó các rào cản về địa lý, kinh tế và chính trị đang dần được dỡ bỏ. 

Thế giới phẳng này cũng đang làm “phẳng hoá” giáo dục nghĩa là tạo ra một sân 

chơi giáo dục bằng phẳng, nơi các cá nhân đều có thể học hỏi, trau dồi kiến thức, 

phát triển kỹ năng, và mọi quốc gia, tổ chức đều có thể tham gia cung ứng giáo dục, 

vừa hợp tác, vừa cạnh tranh bình đẳng. Cùng với đó, quốc tế hóa đã và đang trở 

thành một thuật ngữ gắn liền, được chấp nhận rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục đại 

học, việc xây dựng các chiến lược phát triển, tăng cường sự tham gia của quốc tế 

hóa được thực hiện ngày càng nhiều không chỉ ở các cơ sở giáo dục đại học mà còn 

ở cấp độ quốc gia, khu vực. Trong cuộc khảo sát lần thứ 5 của Hiệp hội quốc tế các 

trường Đại học (IAU) tiến hành năm 2018 thu kết quả từ 907 cơ sở giáo dục đại học 

tại 126 quốc gia trên toàn thế giới đã cho thấy phần lớn các cơ sở giáo dục đại học 

(chiếm hơn 90%) có đề cập đến quốc tế hóa trong kế hoạch chiến lược hoặc sứ 

mệnh của họ. Quốc tế hóa giáo dục đại học đang dần trở thành một xu thế lớn, được 

nhiều hệ thống giáo dục đại học chọn lựa và coi nó như một điều kiện thuận lợi để 

phát triển, hội nhập với tri thức toàn cầu, trở thành một trong những chìa khóa, công 
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cụ hữu hiệu cho việc phát triển quan hệ ngoại giao mang tính chất bền vững giữa 

các quốc gia. 

Song song với đó, trong khu vực, Cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức ra 

đời với một trong những đặc trưng chung là thừa nhận lẫn nhau về văn bằng của 

người lao động, đã đặt một cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu 

vực. Bên cạnh những cơ hội lớn, việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN cũng 

đặt ra những thách thức không nhỏ đối với hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. 

Trong khi vốn, trình độ, công nghệ kỹ thuật, nguồn lực đội ngũ, danh tiếng của các 

trường đại học không giống nhau thì yêu cầu về chất lượng giáo dục phải tương 

đồng trên bình diện khu vực. Mối quan tâm chính là làm thế nào để hệ thống giáo 

dục Việt Nam có thể tự điều chỉnh, nâng cao chất lượng đạt chuẩn quốc tế để có thể 

tồn tại, đối phó với những thách thức và cạnh tranh với các cơ sở giáo dục khác 

trong khu vực.  

Trong khi đó, ở Việt Nam, các yếu tố chính ảnh hưởng đến giáo dục Việt Nam 

có thể chia thành các giai đoạn: trước khi tiến hành đổi mới vào năm 1986, nền giáo 

dục Việt Nam có một thời gian dài chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, sau đó là thực 

dân Pháp (1858 – 1954), sự chiếm đóng của Mỹ ở miền Nam đất nước, ảnh hưởng 

của Liên Xô sau khi chiến tranh chống Mỹ kết thúc; Kể từ khi đổi mới, một loạt mô 

hình và ảnh hưởng của nước ngoài đã được ghi nhận ở Việt Nam, những ảnh hưởng 

này có liên quan và phụ thuộc vào bản chất mối quan hệ giữa Việt Nam với quốc 

gia đối tác. Trước những tác động đó, nền giáo dục trong nước từ chỗ bị đồng hoá, 

đến vay mượn đã chuyển sang sự thích ứng linh hoạt. Sau năm 1986, nền giáo dục 

nước ta đã có những chuyển đổi theo hướng thị trường hoá, tư nhân hoá và đại 

chúng hoá nhằm khắc phục tình trạng kém hiệu quả của hệ thống giáo dục và khai 

thác nhiều tiềm năng đầu tư vào giáo dục để tăng cường nguồn nhân lực cho quốc 

gia. Tuy nhiên, động lực chính thúc đẩy chương trình quốc tế trong giáo dục đại học 

Việt Nam là nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực có trình độ, do đó Chính 

phủ đã tích cực thúc đẩy các hoạt động du học để hội nhập quốc tế, tiếp cận trình độ 

tiên tiến trên thế giới và mở rộng quan hệ giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam với các cơ sở 
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giáo dục nước ngoài. Điều này gây ra những đặc điểm về tình trạng mất cân bằng, 

chảy máu chất xám. Trong khi đó, các hoạt động quốc tế hoá trong nước để hỗ trợ 

sự phát triển các kiến thức liên quốc gia, năng lực toàn cầu vẫn còn nhiều hạn chế. 

Chính những nguyên nhân này khiến cho quá trình phát triển nền giáo dục đại học 

trong nước có những độ trễ hơn so với một số lĩnh vực khác. Bước sang thế kỷ 21, 

mặc dù Bộ GD&ĐT đã định vị lại quốc tế hóa là một trong những sáng kiến cơ bản 

cho sự phát triển của giáo dục và nghiên cứu Việt Nam, quốc tế hóa chủ yếu được 

coi là một mục tiêu hơn là được tích hợp hiệu quả trong giáo dục và nghiên cứu như 

một phương tiện để nâng cao chất lượng của họ trên cơ sở bền vững. Không thể phủ 

nhận rằng sức cạnh tranh quốc tế của nền giáo dục của Việt Nam hiện nay còn yếu 

kém so với các quốc gia trên thế giới. Trước những thách thức to lớn do quá trình 

toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức và những yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trình 

độ cao ở trong nước, vấn đề đặt ra cho Việt Nam là cần xây dựng hệ thống các 

trường đại học chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế để có thể “trụ” được trong cơ chế 

mở cửa mậu dịch tự do, đồng thời phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đó là 

một thách thức rất lớn, nhưng cũng chính là cơ hội buộc các cơ sở giáo dục trong 

nước, mà trước hết là các trường đại học, các học viện, các trường giáo dục chuyên 

nghiệp phải nỗ lực thúc đẩy các hoạt động quốc tế hoá giáo dục đại học, nâng cao 

hiệu quả hoạt động đào tạo, nâng cao vị thế của đơn vị, sớm tạo lập được thương 

hiệu riêng qua năng lực cạnh tranh quốc tế. Giáo dục nói chung và giáo dục đại học 

của Việt Nam nói riêng, cũng giống như nhiều quốc gia trên thế giới, được kỳ vọng 

sẽ góp phần nâng cao chất lượng nền giáo dục trong nước, mang lại trải nghiệm học 

tập toàn cầu, giúp thúc đẩy quá trình hội nhập của giáo dục đại học Việt Nam trong 

khu vực và trên thế giới để từ đó mang lại tiềm năng nghề nghiệp cho sinh viên.  

Bên cạnh đó, hiện học viên đang công tác về lĩnh vực hợp tác quốc tế tại một 

trường Đại học thuộc khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Thực tiễn công tác còn 

gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế trong việc triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế 

về giáo dục. Học viên rất mong muốn được nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề để tìm 
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ra các giải pháp góp phần phát triển các hoạt động quốc tế hóa của đơn vị nói riêng, 

đóng góp vào sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam nói chung. 

Với những lý do trên, tác giả cho rằng  đề tài  “Quốc tế hóa giáo dục đại học ở 

Việt Nam (2001  -  2020)” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết. Việc tìm hiểu 

bản chất, đánh giá đúng thực trạng của quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học ở Việt 

Nam (2021 – 2020) sẽ giúp cho Việt Nam có những sự chủ động, xây dựng chiến 

lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, lộ trình và kế hoạch hành động cho quá trình 

quốc tế hóa để có thể đáp ứng một cách năng động hơn, hiệu quả hơn, trực tiếp hơn 

những nhu cầu của sự phát triển đất nước. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của luận án là nghiên cứu thực tiễn triển khai các hoạt động quốc tế 

hoá giáo đục đai học ở Việt Nam (đặc biệt là quốc tế hoá trong nước), những kết 

quả đã đạt được cũng như những khó khăn, thách thức nhằm làm rõ quá trình quốc 

tế hoá giáo dục đại học ở Việt Nam trong giai đoạn 2001 – 2020. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu của Luận án là: 

- Làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về quá trình quốc tế hoá giáo dục đại 

học ở Việt Nam. 

- Phân tích những chính sách và thực trạng triển khai các hoạt động quốc tế hóa 

giáo dục đại học tại Việt Nam giai đoạn 2001 - 2020. 

- Đánh giá và khuyến nghị thúc đẩy quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học tại 

Việt Nam. 

4. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam 

(2001- 2020) 

5. Phạm vi nghiên cứu 

-  Về thời gian: từ năm 2001 đến năm 2020. Năm 2001 là thời điểm bắt đầu của 

thế  kỷ 21, là thời điểm Chính phủ Việt Nam phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo 
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dục 2001 – 2010”, trong đó có giáo dục đại học, năm 2020 là thời điểm kết thúc luận 

án. 

- Về không gian: tập trung nghiên cứu các hoạt động quốc tế hoá giáo dục đại 

học chủ yếu trên cấp độ quốc gia. 

- Về nội dung: tập trung phân tích thực tiễn triển khai các hoạt động quốc tế hóa 

giáo dục đại học của Việt Nam trên các khía cạnh: hoạt động hợp tác quốc tế, hoạt 

động dịch chuyển và trao đổi sinh viên, quốc tế hoá chương trình và giảng dạy, hợp 

tác giáo dục xuyên quốc gia, phát triển các trường đại học xuất sắc, hoạt động quốc tế 

hoá nghiên cứu. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế: luận án sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu quan hệ quốc tế cơ bản dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của 

chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Luận án cũng sử dụng cơ sở lý luận 

của Chủ nghĩa Kiến tạo, Chủ nghĩa Tự do để phân tích các hoạt động trao đổi giáo 

dục, vai trò, tác động của nó đối với ngoại giao và quan hệ đối ngoại của quốc gia ở 

nhiều khía cạnh khác nhau, lý giải cho xu hướng tăng cường hợp tác, thúc đẩy các 

hoạt động quốc tế hoá giáo dục đại học trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói 

riêng. 

- Phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp logic: Vận dụng những quan 

điểm lịch sử, kế thừa và vận dụng trường hợp nghiên cứu về quốc tế hóa giáo dục 

đại học ở Việt Nam. Nghiên cứu quá thực tiễn triển khai các hoạt động hợp quốc tế 

hóa giáo dục đại học ở Việt Nam đặt trong bối cảnh lịch sử từ năm 2001 đến năm 

2020. 

- Phương pháp thống kê và so sánh: luận án đã sử dụng phương pháp này để 

tổng hợp và phân tích các dữ liệu cụ thể như số lượng dịch chuyển quốc tế của 

người học, chương trình liên kết đào tạo quốc tế, chương trình tiên tiến,… 

- Phương pháp nghiên cứu hệ thống: hệ thống các quan điểm, các khái niệm 

trong nhận định tình hình thế giới, khu vực và trong nước, hệ thống các chính sách 

của Đảng và Nhà nước về quốc tế hoá giáo dục đại học. 
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7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 

- Về khoa học: Nghiên cứu này làm phong phú thêm các tài liệu hiện có trong 

lĩnh vực quốc tế hóa thông qua việc cung cấp những hiểu biết sâu sắc về quá trình 

quốc tế hóa giáo dục đại học đã phát triển như thế nào tại một nước đang phát triển 

như Việt Nam. Luận án là công trình nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu về quá 

trình quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2001-2020. Luận án góp 

phần làm rõ các cơ sở lý luận và thực tiễn triển khai, mang lại cái nhìn cụ thể về bản 

chất, đặc trưng, vai trò, cơ hội và thách thức, thực trạng triển khai các hoạt động 

quốc tế hoá giáo dục đại học tại Việt Nam. Luận án góp phần đánh giá đúng vai trò 

của việc quốc tế hóa và thực tiễn triển khai tại Việt Nam, từ đó xác định rõ những 

thời cơ, cũng như thách thức, giúp cho giáo dục đại học Việt Nam có những ưu tiên 

phát triển phù hợp nhất. Từ đó rút ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy quá trình 

quốc tế hóa một cách hiệu quả và góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ ngoại giao 

giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở khoa học, luận án đưa ra dự 

báo quốc tế hóa giáo dục đại học chắc chắn sẽ là xu thế phát triển tất yếu trong thời 

gian tới, mà các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cần tận dụng thời cơ, nắm bắt cơ 

hội để có thể hội nhập và tăng khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. 

- Về thực tiễn: Đóng góp quan trọng nhất về mặt thực tiễn của Luận án là trở 

thành nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho những nhà nghiên cứu về hợp tác quốc 

tế giáo dục, quốc tế hóa giáo dục đại học, phục vụ cho công tác giảng dạy một số 

học phần thuộc chuyên ngành quan hệ quốc tế. Và hơn hết, qua Luận án, tác giả 

cũng mong muốn góp phần tìm ra các giải pháp nhằm thực thi một cách có hiệu quả 

tại đơn vị nói riêng và của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam nói chung. 

9.  Bố cục của Luận án  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phục lục, luận 

án được chia thành bốn chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Chương 2: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn tác động đến quá trình quốc tế hoá 

giáo dục đại học ở Việt Nam (2001-2020) 
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Chương 3: Thực trạng triển khai các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học 

tại Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2020 

Chương 4: Đánh giá và khuyến nghị thúc đẩy quá trình quốc tế hóa giáo dục 

đại học tại Việt Nam 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Xuất hiện từ những năm 1980 đến nay, quốc tế hóa giáo dục đại học là một 

hiện tượng ngày càng trở nên quan trọng, nhận được rất nhiều sự quan tâm không 

chỉ đối với cộng đồng giáo dục đại học trên toàn cầu mà còn đối với mỗi quốc gia 

dân tộc. Đó là một quá trình có chủ đích được các nhà khoa học, các nhà hoạch định 

chính sách, các cơ sở giáo dục đại học, các quốc gia không ngừng thúc đẩy nghiên 

cứu. Tác động của nó vượt ra ngoài phạm vi của giáo dục đại học đơn thuần, có ảnh 

hưởng đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị và ngoại giao. Từ đó đến nay, 

quốc tế hóa giáo dục đại học nói chung và quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt 

Nam nói riêng trở thành chủ đề của nhiều cuộc tranh luận, nhiều công trình nghiên 

cứu với các trọng tâm và chủ để khác nhau, từ lý luận đến thực tiễn, từ quy mô nhỏ 

đến quy mô lớn. 

Nội dung chính của các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài có thể chia 

làm 3 nhóm sau: (1) Các công trình nghiên cứu về xu hướng quốc tế hoá giáo dục. 

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, quốc tế hoá chính là quá trình phát triển tất yếu của 

giáo dục đại học trên toàn thế giới, là bối cảnh có tác động mạnh mẽ đến nền giáo 

dục của mọi quốc gia, dân tộc. Và do vậy, nền giáo dục của Việt Nam cũng không 

nằm ngoài xu thế đó. (2) Các công trình nghiên cứu về vai trò của giáo dục trong 

quan hệ quốc tế. Những tài liệu nghiên cứu này đem lại một cách tiếp cận mới về 

vai trò của quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học các quốc gia nói chung và Việt 

Nam nói riêng trong việc xây dựng, phát triển các mối quan hệ hợp tác giữa các 

quốc gia. (3) Các công trình nghiên cứu về quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học 

của Việt Nam. Đây là những nội dung liên quan, gắn trực tiếp với chủ đề mà Luận 

án nghiên cứu.  

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về xu hướng quốc tế hoá giáo dục  

Trên thế giới, có rất nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến quốc tế hóa 

giáo dục đại học. Đến nay, quốc tế hóa giáo dục đại học trở thành thuật ngữ phổ 

biến rộng rãi trên thế giới, thu hút sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà nghiên 
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cứu giáo dục. Những học giả tiêu biểu có thể kể đến như Philip G. Altbach – Đại 

học Boston, Hoa Kỳ là một trong những giáo sư đầu ngành, với 1000 các công trình 

nghiên cứu liên quan đến giáo dục, quốc tế hóa giáo dục đại học; Jane Knight, Đại 

học Toronto, Hoa Kỳ với hơn 200 công trình nghiên cứu khác nhau; Hans de Wit, 

Trường Đại học Boston, Hoa Kỳ với khoảng 300 nghiên cứu lớn nhỏ khác nhau 

xung quanh vấn đề này, Wende… (Phụ lục 1). 

Quốc tế hóa giáo dục trên thế giới: 

Một trong những cuốn sách đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống các ý 

nghĩa quan trọng nhất của quá trình toàn cầu hóa giáo dục đại học và mối liên hệ 

giữa các trường đại học là cuốn sách “Giáo dục Đại học so sánh: Tri thức, Trường 

đại học và sự phát triển (Comparative Higher Education: Knowledge, the 

University, and Development)” của Philip G. Altbach, xuất bản năm 1998. Trước 

vai trò trung tâm của nền kinh tế tri thức đối với sự phát triển của thế kỷ XXI, tầm 

quan trọng của giáo dục đại học được thừa nhận cả trên phạm vi quốc gia và quốc 

tế, bởi nó góp phần tăng cường nguồn nhân lực trình độ cao và tạo ra tri thức mới. 

Theo đó, giáo dục đại học ngày càng mang tính quốc tế. Có vô số các liên kết giữa 

các hệ thống học thuật trên phạm vi toàn thế giới. Tác giả cũng tập trung nghiên cứu 

sự tham gia của chuyên gia, giảng viên, sinh viên, đặc biệt là vai trò chính trị của họ 

trong khuôn khổ nghiên cứu so sánh. Rất nhiều ví dụ minh họa như chương trình 

trao đổi quốc tế, xu hướng phát triển của các trường đại học tương lai, các mối quan 

hệ phức tạp giữa các hệ thống học thuật trên thế giới được tác giả sử dụng hiệu quả 

cho phân tích của mình.  

Trong bài báo “Quốc tế hóa giáo dục đại học: Các động lực và thực tiễn (The 

Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities)”, năm 2006, 

Philip G. Altbach và Jane Knight đã nghiên cứu những động lực và nguyên nhân 

dẫn đến sự phát triển của quốc tế hóa giáo dục đại học cụ thể tại những khu vực 

khác nhau, như tại Châu Âu, Châu Á, tại các quốc gia phát triển và đang phát triển. 

Hai tác giả cho rằng, Quốc tế vẫn là một vấn đề trọng tâm của giáo dục đại học 

trong thời gian tới, vấn đề đặt ra là phải đảm bảo rằng các hoạt động giáo dục đại 

https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=view_org&hl=vi&org=8515235176732148308
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học liên quốc gia cần mang lợi lợi ích cho công chúng chứ không chỉ tập trung vào 

duy nhất lợi ích riêng lẻ nào đó. 

Trong cuốn sách “Truyền thống và sự chuyển đổi: Đòi hỏi quốc tế trong giáo 

dục đại học (Tradition and Transition: The International Imperative in Higher 

Education)” năm 2007, Philip G. Altbach tiếp tục nghiên cứu, phân tích nhiều chủ 

đề chính của sự thay đổi học thuật trong thế kỷ XXI. Cuốn sách mang đến một cách 

tiếp cận so sánh độc đáo, trích dẫn các ví dụ từ nhiều bối cảnh quốc gia để minh họa 

cho các chủ đề. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính chất đa quốc gia của giáo dục đại 

học, toàn cầu hóa trong giáo dục đại học và khoa học công nghệ là bước phát triển 

không thể tránh khỏi. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật hiện đại, internet, truyền 

thông, giao tiếp quốc tế ngày càng dễ dàng, cùng với đó là dòng chảy sinh viên, lao 

động quốc tế trên toàn cầu là những nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ quá trình toàn cầu 

hóa giáo dục đại học. Không một hệ thống học thuật nào có thể tồn tại một mình 

trên thế giới trong thế kỷ XXI. Thách thức đặt là cần nhận ra tính chất phức tạp đó 

của bối cảnh giáo dục đại học toàn cầu, để có thể cải thiện tình trạng bất bình đẳng 

trong giáo dục đại học hiện nay. 

Năm 2011, Hans de Wit xuất bản cuốn sách “Xu hướng, vấn đề và những 

thách thức của quốc tế hoá giáo dục đại học (Trends, Issues and Challenges in 

Internationalisation of Higher Education)”. Cuốn sách là tập hợp tuyển chọn các bài 

báo được xuất bản trong đầu những năm 2000 của tác giả Hans de Wit và cộng sự 

về các chủ đề quốc tế hóa giáo dục đại học. Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng 

quan về khái niệm, xu hướng, những thách thức và những quan niệm sai lầm liên 

quan đến quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học. Tựu chung lại, quốc tế hóa trong 

giáo dục đại học là một quá trình phát triển và thay đổi để đáp ứng với những thay 

đổi của môi trường địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu.   

Năm 2013, trong cuốn sách “Giới thiệu về quốc tế hoá giáo dục đại học (An 

Introduction to Higher Education Internationalisation)”, tác giả Hans de Wit và các 

cộng sự thuộc Trung tâm Quốc tế hóa giáo dục đại học, Đại học Cattolicà đã cung 

cấp những thông tin khá đầy đủ về các vấn đề và xu hướng chính quốc tế hóa giáo 
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dục đại học. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính: phần đầu cung cấp cái nhìn 

tổng quan về vấn đề, về lý do, cách thức cũng như quá trình phát triển của vấn đề. 

Phần thứ hai đề cập đến quốc tế hóa chương trình giảng dạy và phần cuối cùng đặt 

trọng tâm nghiên cứu về quốc tế hóa giáo dục đại học của Italia. 

Tác giả Wende với những công trình “Những liên kết còn thiếu: Mối quan hệ 

giữa các chính sách quốc gia về quốc tế hóa và các chính sách đối với giáo dục đại 

học nói chung (Missing Links: The relationship between national policies for 

internationalization and those for higher education in general)”, năm 1997, xem xét 

các chính sách về quốc tế hóa giáo dục đại học trong khuôn khổ rộng lớn hơn đó 

chính là hoạch định chính sách quốc gia về giáo dục đại học. Trong nghiên cứu 

“Các chính sách quốc tế: Các xu hướng mới và các mô hình tương phản 

(International policies: About new trends and contrasting paradigms)”, năm 2001, 

quốc tế hóa giáo dục đại học được phân tích như một phản ứng của toàn cầu hóa. 

Tác giả tìm hiểu về sự khác biệt giữa hai mô hình cạnh tranh và hợp tác trong quốc 

tế hóa, đồng thời vai trò của Châu Âu trong thị trường giáo dục toàn cầu.  Trong bài 

báo “Quốc tế hóa giáo dục đại học ở các nước OECD: Thách thức và cơ hội 

(Internationalization of Higher Education in the OECD Countries: Challenges and 

Opportunities)”, năm 2007, tác giả tập trung nghiên cứu khả năng phát triển quốc tế 

hóa giáo dục đại học ở các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển Kinh tế 

(OECD), phân tích các cách thức ảnh hưởng đến quá trình này và những thay đổi 

vai trò của quốc gia, khu vực, cơ quan, các cơ chế song phương, đa phương. Đồng 

thời, đưa ra những kịch bản tương lai cho giáo dục đại học trong khuôn khổ OECD. 

Bên cạnh đó, tác giả Jane Knight với hơn 200 công trình nghiên cứu khác 

nhau cũng đã khẳng định có sự quan tâm và tranh luận ngày càng tăng về quốc tế 

hóa trong năm năm đầu thập niên 1990, với những nhận định và cách tiếp cận mới. 

Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh vừa kết thúc, toàn cầu hóa có tác động và ảnh 

hưởng lớn, giáo dục đã trở thành trung tâm của sự phát triển kinh tế, chính trị, xã 

hội (“Các chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học: Các quan điểm lịch sử và 

khung khái niệm - Strategies for internationalisation of higher education: Historical 

https://scholar.google.com/scholar?cluster=16777224163720138421&hl=en&oi=scholarr
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and conceptual perspectives”, năm 1995). Trong bài nghiên cứu “Quốc tế hóa giáo 

dục đại học: Khung khái niệm (Internationalization of higher education: A 

conceptual framework)” năm 1997, bài báo “Cập nhật định nghĩa về quốc tế hoá 

(Updated definition of internationalization)” năm 2003, Giáo sư Jane Knight đã đề 

cập đến các khía cạnh khác nhau liên quan đến quốc tế hóa giáo dục đại học. Knight 

giải thích khái niệm “quốc tế hóa giáo dục đại học là quá trình tích hợp các yếu tố 

quốc tế, liên văn hóa hoặc mẫu hình toàn cầu vào mục đích, chức năng và cách thức 

phân phối của giáo dục đại học”, chỉ ra rằng toàn cầu hóa “ảnh hưởng đến mỗi quốc 

gia theo một cách không giống nhau do lịch sử, truyền thống, văn hóa và các ưu tiên 

của mỗi quốc gia khác nhau. Knight coi việc liên kết, quốc tế hóa giáo dục đại học 

là “một trong những cách mà một quốc gia phản ứng với tác động của toàn cầu hóa, 

đồng thời tôn trọng đặc tính cá thể của quốc gia”. Trong bài báo “Quốc tế hóa mới: 

Định nghĩa, cách tiếp cận và các lý do (Internationalization remodeled: Definition, 

approaches, and rationales)” năm 2004, tác giả Jane Knight đã kịp thời xem xét, cập 

nhật các khái niệm, phân tích ý nghĩa, lý do cũng như cách tiếp cận về quốc tế hóa 

giáo dục đại học ở cả cấp độ thể chế và quốc gia, nhằm đáp ứng với những phát 

triển và thay đổi nhanh chóng của giáo dục đại học trên thế giới. 

Quốc tế hóa giáo dục tại một số khu vực/ nhóm quốc gia: 

Nghiên cứu về Hoa Kỳ và Châu Âu, năm 2002, Hans de Wit xuất bản cuốn 

sách “Quốc tế hóa giáo dục đại học ở Hoa Kỳ và Châu Âu: Một phân tích lịch sử, 

so sánh và khái niệm (Internationalization of higher education in the United States 

of America and Europe: A historical, comparative, and conceptual analysis)” (sách 

đạt gần 2000 lượt trích dẫn, tham khảo). Bên cạnh việc đưa ra định nghĩa về quốc tế 

hóa giáo dục đại học là khía cạnh quốc tế, liên văn hóa hoặc toàn cầu vào mục đích, 

chức năng giảng dạy, nghiên và cung cấp dịch vụ của các cơ sở giáo dục đại học. 

Việc tăng cường hoạt động quốc tế trong giáo dục đại học có liên quan một cách 

biện chứng đến quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa hiện nay. Trong phần thứ 

nhất, tác giả đã có những phân tích toàn diện, so sánh sự phát triển của quá trình 

quốc tế hóa giáo dục đại học ở Hoa Kỳ và Châu Âu. Trong phần thứ hai, các lý do 

https://scholar.google.com/scholar?cluster=16777224163720138421&hl=en&oi=scholarr
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1028315303260832
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1028315303260832
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chính trị, kinh tế, xã hội văn hóa và học thuật của quá trình quốc tế hóa giáo dục đại 

học đã được tác giả đề cập đến và đưa ra những phân tích quan trọng. Phần cuối 

cùng, tác giả đặt vấn đề quốc tế hóa giáo dục đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa 

hiện nay.  

Nghiên cứu về khu vực Châu Âu, cuốn sách “Các Chính sách Quốc gia về 

Quốc tế hóa Giáo dục Đại học ở Châu Âu (National Policies for the 

Internationalisation of Higher Education in Europe)” xuất bản năm 1997 bởi Cơ 

quan Quốc gia về Giáo dục Đại học, Thụy Điển đã trình bày tổng quan và phân tích 

về các chính sách quốc gia về quốc tế hóa giáo dục đại học trong 10 năm, tập trung 

vào những vấn đề chính đó là (1) các ý tưởng và cam kết chính trị làm nền tảng cho 

các chính sách của quốc gia, (2) các ưu tiên chính sách, (3) là các phương thức để 

xây dựng chính sách, (4) việc thực hiện chính sách và (5) đánh giá xem chính sách 

của quốc gia có ảnh hưởng/ hoặc bị ảnh hưởng như thế nào bởi các sáng kiến quốc 

tế hoặc đa phương. Cuốn sách cũng đi sâu nghiên cứu thực tiễn tại một số quốc gia 

Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Hy Lạp, Hà Lan, Thụy Điển, Vương quốc Anh, 

Trung và Đông Âu và Nga. Những phát hiện của nghiên cứu này cho thấy, với Châu 

Âu, động cơ kinh tế có tầm quan trọng lớn trong quá trình thực thi quốc tế hóa giáo 

dục đại học của họ. 

Trong khi đó tại khu vực Đông Á, cuốn sách “Quốc tế hóa giáo dục đại học ở 

Đông Á (Internationalization of Higher Education in East Asia)”, năm 2017, của tác 

giả Ka Ho Mok và Kar Ming Yu cung cấp một cách tiếp cận khác ở tầm vĩ mô về 

những thay đổi mạnh mẽ, những thách thức mà hệ thống giáo dục đại học Châu Á 

phải đối mặt, và cách mà chính phủ, các cơ sở giáo dục đại học ở các quốc gia Châu 

Á phản ứng với những thách thách ngày càng tăng đó. Không giống như ở khu vực 

Châu Âu, với mong muốn trở tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu và có vị trí 

thuận lợi trên trường quốc tế, chính phủ các quốc gia Châu Á đã thực hiện đặt mục 

tiêu trở thành trung tâm giáo dục của khu vực hoặc thúc đẩy các chương trình giáo 

dục xuyên biên giới.  
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Tại Châu Á Thái Bình Dương, tác giả Jane Knight và Hans de Wit đã cộng tác 

nghiên cứu xuất bản cuốn sách “Quốc tế hoá giáo dục đại học tại các quốc gia 

Châu Á Thái Bình Dương (Internationalisation of higher education in Asia Pacific 

countries)”, năm 1997. Cuốn sách đã cung cấp một khung khái niệm về quốc tế hóa 

giáo dục đại học, thảo luận về các chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học tại các 

quốc gia thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cụ thể tại một số quốc gia như 

Úc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand , Singapore, Thái Lan. 

Gần đây nhất là cuốn sách “Toàn cầu hoá của quốc tế hoá: Quan điểm từ các 

quốc gia mới nổi (The Globalization of Internationalization: Emerging Voices and 

Perspectives)” của tác giả Hans de Wit và các cộng sự, xuất bản năm 2017. Cuốn 

sách ra đời trong bối cảnh làn sóng toàn cầu hóa, quốc tế hóa diễn ra trên khắp thế 

giới, với sự đa dạng và phát triển không ngừng. Cuốn sách đã trả lời cho những câu 

hỏi chính như: mối quan hệ giữa văn hóa, xã hội và chính trị của quá trình này là gì, 

nhân tố tác động đến quá trình này như thế nào?; Quốc tế hóa có ý nghĩa như thế 

nào tại các quốc gia đang phát triển, quốc gia mới nổi?  Những vấn đề nào trong bối 

cảnh toàn cầu có tác động đến các quá trình quốc tế hóa? Những thách thức và trở 

ngại chính mà các quốc gia gặp phải trong việc phát triển các mô hình quốc tế hóa 

sáng tạo và phi truyền thống là gì? Xu hướng, quan điểm toàn diện về quốc tế hóa 

tại các quốc gia, khu vực đang phát triển này là gì? Cuốn sách là tập hợp những 

quan điểm của Hans de Wit và hơn 30 tác giả khác nhau trên khắp thế giới (chủ yếu 

từ các quốc gia mới nổi, các quốc gia đang phát triển) để đưa ra những nhận định, 

tiếng nói rất đặc thù từ các quốc gia này. Nội dung cuốn sách tập trung thảo luận về 

bối cảnh quốc tế, bối cảnh toàn cầu của quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học theo 

cả chiều ngang và chiều dọc qua các giai đoạn phát triển khác nhau. Bên cạnh đó, 

vai trò, trách nhiệm xã hội, cũng như thực tiễn triển khai quá trình này tại một số 

quốc gia Đông Á như tại Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia…cũng được các tác giả 

nghiên cứu, nhận định cách thức mà các quốc gia này ứng phó với những thách thức 

ngày càng tăng của quá trình toàn cầu hóa đối với sự phát triển của đất nước. Có thể 

https://scholar.google.com/scholar?cluster=6411246734736159641&hl=en&oi=scholarr
https://scholar.google.com/scholar?cluster=6411246734736159641&hl=en&oi=scholarr
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nói, cuốn sách này đã đem lại những cách nhìn rất mới, đa dạng về thực tiễn quốc tế 

hóa giáo dục đại học ở các nước đang phát triển. 

Qua những kết quả nghiên cứu có thể thấy, bối cảnh cũng như quá trình quốc 

tế hóa giáo dục đại học không phát triển theo những cách thức tương tự nhau hoặc 

cùng thời điểm với nhau ở các cơ sở giáo dục và ở các quốc gia, khu vực trên thế 

giới. Trên thực tế, tùy vào điều kiện, đặc điểm và mục đích của mỗi chủ thể khác 

nhau, sẽ có những cách tiếp cận cũng như nhấn mạnh khác nhau về quốc tế hóa giáo 

dục đại học.  

1.1.2. Các công trình nghiên cứu về vai trò của giáo dục trong quan hệ quốc tế 

Các nguồn tài liệu liên quan đến các hoạt động trao đổi giáo dục đại học và vai 

trò của giáo dục trong ngoại giao cũng được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới. Có 

thể thấy rằng, cho dù là đối với quốc gia nhỏ hay quốc gia lớn trên trường quốc tế, 

các hoạt động giao lưu, trao đổi giáo dục đều đóng vai trò quan trọng trong việc 

quảng bá hình ảnh tích cực của quốc gia bên cạnh các giá trị văn hóa và lịch sử đến 

với bạn bè quốc tế. 

Trong bài nghiên cứu “Vai trò của hoạt động trao đổi giáo dục đối với ngoại 

giao công chúng (The role of international educational exchanges in public 

diplomacy)”, năm 2007, tác giả De Lima, A. F đã đưa ra kết luận về ba vai trò chính 

của các hoạt động trao đổi giáo dục quốc tế là: phát triển hiểu biết lẫn nhau, xây 

dựng hình ảnh tích cực về đất nước và thúc đẩy chính sách đối ngoại của đất nước. 

Trong bài nghiên cứu “Dự án Viện Khổng Tử: Chính sách ngoại giao văn hóa 

và sức mạnh mềm của Trung Quốc (Confucius Institute project: China’s cultural 

diplomacy and soft power projection)” tác giả Pan, S. Y. đưa ra quan điểm việc xây 

dựng và phát triển các Viện Khổng Tử trên toàn cầu có thể được hiểu là một nhân tố 

của hoạt động ngoại giao văn hóa do Chính phủ Trung Quốc và có sở giáo dục đại 

học thực nhiện, nhằm thu hút ảnh hưởng và nhận được sự chấp nhận rộng rãi hơn 

trên toàn cầu đối với Trung Quốc. 

Trong bài nghiên cứu “Giáo dục quốc tế như là ngoại giao công chúng 

(International Education as Public Diplomacy)”, tác giả Byme, C & Hall cho rằng 
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quốc tế hóa giáo dục đại học khuyến khích phát triển quyền lực mềm, theo đó quốc 

gia có thể tạo nên danh tiếng và nâng cao năng lực của họ để tham gia và gây ảnh 

hưởng đến khu vực, trên toàn cầu thông qua những chương trình trao đổi, những 

mối quan hệ văn hóa, kinh tế và xã hội. 

Trong cuốn sách “Quyền lực mềm và Ngoại giao công chúng của Hàn Quốc 

(South Korea's Soft Power and Public Diplomacy), tác giả Kadir Jun Ayhan và 

nhóm tác giả đã nghiên cứu rất nhiều khía cạnh khác nhau của quyền lực mềm và 

ngoại giao công chúng của Hàn Quốc như quan hệ công chúng, hoạt động truyền 

thông chiến lược, hoạt động quảng bá văn hoá, phát thanh truyền hình, thể thao… 

nhằm tối ưu hóa các nỗ lực ngoại giao của Hàn Quốc. Trong đó, trao đổi giáo dục 

được coi là một công cụ có hiệu quả lâu dài trong việc xây dựng mối quan hệ ngoại 

giao. 

Bên cạnh đó còn rất nhiều các nghiên cứu khác khẳng định trao đổi và hợp tác 

quốc tế có ảnh hưởng đến các khía cạnh xã hội, văn hóa, học thuật, chính trị và kinh 

tế; Một số các sáng kiến giáo dục đã sử dụng giá trị văn hóa như một công cụ quyền 

lực mềm bằng cách nhấn mạnh các giá trị và bản sắc văn hóa chung. Giáo dục nỗ 

lực nâng cao tầm vóc quốc tế của mình thông qua việc tham gia vào công tác ngoại 

giao văn hóa; Để có thể tìm hiểu văn hóa của một số quốc gia khác, điều quan trọng 

là phải kết nối với công dân của quốc gia đó. Và giá trị có thể được truyền qua các 

hoạt động trao đổi sinh viên… (Phụ lục 2). 

Các nghiên cứu trên đã phân tích các hoạt động trao đổi giáo dục, vai trò, tác 

động của nó đối với ngoại giao và quan hệ đối ngoại của quốc gia ở nhiều khía cạnh 

khác nhau. Trên thực tế, trao đổi giáo dục đại học được chú trọng ở nhiều quốc gia 

nhằm quảng bá những hình ảnh tích cực về quốc gia đối với bạn bè quốc tế, tăng 

cường quan hệ ngoại giao, thúc đẩy việc triển khai chính sách đối ngoại tại các quốc 

gia mục tiêu. Do đó, nhiều nghiên cứu khuyến nghị rằng các nhà hoạch định chính 

sách nên đầu tư thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục, để có thể đạt 

được những lợi ích to lớn không chỉ đối với kinh tế, văn hóa, xã hội và còn đối với 

các lợi ích chính trị của quốc gia. 

https://www.researchgate.net/profile/Kadir-Ayhan
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1.1.3. Các công trình nghiên cứu về quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học của 

Việt Nam 

Trong các công trình nghiên cứu của học giả quốc tế về giáo dục của Việt 

Nam phải kể đến cuốn sách “Cải cách Giáo dục Đại học ở Việt Nam: Những thách 

thức và các ưu tiên (Reforming Higher Education in Vietnam: Challenges and 

Priorities)” của các tác giả Grant Harman, Martin Hayden, Phạm Thanh Nghị xuất 

bản năm 2010.  Cuốn sách bao gồm rất nhiều chủ đề khác nhau về lịch sử phát triển, 

cấu trúc giáo dục đại học, các chương trình cải cách, vấn đề sở hữu trí tuệ, vấn đề 

quản trị đại học, kiểm định chất lượng giáo dục đại học, xem xét các tác động kinh 

tế - xã hội, quy trình hoạch định chiến lược…Tài liệu là một đánh giá toàn diện và 

học thuật về các khía cạnh khác nhau của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. 

Nhiều mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đã được đề cập đến để thực hiện quá trình cải 

cách hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trong những thập kỷ tiếp theo. Cũng trong 

cuốn sách này, tác giả Anthony R. Welch có bài viết “Quốc tế hóa Giáo dục Đại 

học Việt Nam: Quá khứ và Triển vọng (Internationalisation of Vietnamese Higher 

Education: Retrospect and Prospect)” thuộc chương 14. Bài viết xem xét những tác 

động bên ngoài như từ Trung Quốc, phương Tây, các nước xã hội chủ nghĩa đến hệ 

thống giáo dục Việt Nam và cách thức mà chúng ta phản ứng lại với điều đó. 

Cuốn sách “Kinh tế chính trị của các cuộc cách giáo dục và phát triển năng 

lực ở Đông Nam Á: Trường hợp của Campuchia, Lào và Việt Nam (The Political 

Economy of Educational Reforms and Capacity Development in Southeast Asia: 

Cases of Cambodia, Laos and Vietnam)” của các tác giả Yasushi Hirosato, Yuto 

Kitamura xuất bản năm 2009 cũng là một nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho 

các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách giáo dục có thêm những kiến thức 

liên quan đến quá trình cải cách giáo dục và phát triển năng lực tại các quốc gia 

đang phát triển, cụ thể là tại Lào, Campuchia và Việt Nam.  

Cuốn sách “Giáo dục đại học ở Việt Nam: Tính linh hoạt, tính di động và thực 

tiễn trong nền kinh tế tri thức toàn cầu (Higher Education in Vietnam: Flexibility, 

Mobility and Practicality in the Global Knowledge Economy)” của tác giả Simon 

https://vn1lib.org/g/Grant%20Harman
https://vn1lib.org/g/Martin%20Hayden
https://vn1lib.org/g/Yasushi%20Hirosato
https://vn1lib.org/g/Yuto%20Kitamura
https://vn1lib.org/g/Yuto%20Kitamura
https://vn1lib.org/g/Simon%20Marginson
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Marginson và nhóm tác giả đến từ Việt Nam đề cập đến rất nhiều vấn đề như sinh 

viên, chương trình giảng dạy, quốc tế hóa… cũng là một nguồn tài liệu quý giá về 

sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam. 

Tại Việt Nam, qua tìm hiểu của NCS thì có rất nhiều sách, báo, bài phát biểu, 

công trình nghiên cứu, hội nghị, hội thảo bàn về Giáo Dục trong bối cảnh Hội nhập 

quốc tế. Có thể kể đến như: “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010”, (2002), 

NXB Giáo dục. “Giáo dục Việt Nam bước vào thế kỷ XXI – Bối cảnh, xu hướng và 

động lực phát triển. Viện nghiên cứu phát triển giáo dục”, (1998), Bộ GD&ĐT. 

Cuốn sách “Giáo dục Việt Nam hội nhập quốc tế” của tác giả tác giả: TSKH. Phạm 

Đỗ Nhật Tiến, PGS.TS. Phạm Lan Hương đề cập rất nhiều vấn đề được quan tâm 

như hợp tác và cạnh tranh, nhà nước và thị trường, đánh giá quốc gia và xếp hạng 

quốc tế, cùng những kịch bản về các tương lai của giáo dục; Hay “Một số vấn đề 

của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa” của GS.TSKH. Lê Ngọc Trà, 

Viện Nghiên cứu Giáo dục, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Hội 

thảo Quốc gia "Hội nhập quốc tế trong quá trình đổi mới GDĐH Việt Nam"  do ĐH 

Quốc Gia Hồ Chí Minh tổ chức với rất nhiều bài tham luận chuyên sâu. Luận án của 

TS. Chu Trí Thắng “ Chính sách hợp tác với nước ngoài về đào tạo của Việt nam 

trong thời kỳ hội nhập quốc tế”. Hội thảo quốc tế “Hướng tới quốc tế hoá giáo dục 

đại học ở Việt Nam tới năm 2025” do Hội đồng Anh tại Việt Nam phối hợp cùng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức…Tuy nhiên, có thể thấy hầu hết các công trình 

đánh giá những thuận lợi, khó khăn và giải pháp của giáo dục Việt Nam trong bối 

cảnh Hội nhập, chính sách hợp tác nước ngoài về đào tạo trong thời kỳ hội nhập, 

định hướng quốc tế hóa giáo dục đại học đến 2025.  

Những nghiên cứu về quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học của Việt Nam 

chủ yếu là những bài báo đơn lẻ trên các tạp chí. Công trình chuyên sâu nghiên cứu 

về vấn đề này chỉ có: Đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh 

quốc tế hóa giáo dục đại học” thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc 

gia giai đoạn 2016 – 2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu 

cầu căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” do GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài chủ 

https://vn1lib.org/g/Simon%20Marginson
http://www.nxbdhqghcm.edu.vn/tac-gia/952/pham-do-nhat-tien.htm
http://www.nxbdhqghcm.edu.vn/tac-gia/952/pham-do-nhat-tien.htm
http://www.nxbdhqghcm.edu.vn/tac-gia/953/pham-lan-huong.htm
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trì, nghiệm thu vào tháng 1 năm 2021. Sách chuyên khảo: Quốc tế hóa giáo dục: 

thông lệ thế giới và bằng chứng hệ thống giáo dục đại học Việt Nam do GS.TS. 

Nguyễn Trọng Hoài chủ biên, xuất bản tháng 9 năm 2020. Cuốn sách “Quốc tế hoá 

giáo dục đại học của Việt Nam (Internationalisation in Vietnamese Higher 

Education)” của tác giả Ly Thi Tran – Trường Đại học Deakin, Australia và các 

cộng sự. 02 luận án tiến sĩ: Luận án “Quốc tế hóa giáo dục đại học từ quan điểm 

của các thể chế liên quan: Trường hợp của Đại học Quốc gia Hà Nội (The 

Internationalization of higher education from the perspectives of institutional 

stakeholders: The Case of Vietnam National University, Hanoi)” của NCS. Nguyễn 

Thùy Anh – Trường Đại học Waseda, Nhật Bản và luận án “Quốc tế hóa giáo dục 

đại học ở các trường đại học Việt Nam (The Internationalisation of Higher 

Education in Vietnamese Universities)” của NCS. Nguyễn Thị Phương Thu, 

Trường Đại học Portsmouth. 

Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục đại 

học”, nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu những kinh nghiệm về quốc tế hóa của 

một số quốc gia trên thế giới, đúc kết cơ sở lý luận cho quốc tế hóa hệ thống giáo 

dục Việt Nam, đánh giá hiện trạng triển khai quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt 

Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của quá trình 

quốc tế hóa giáo dục đại học trong nước. Đề tài đã đúc kết được: (1) khung phân 

tích quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam, (2) nhận diện cơ bản hiện trạng quốc 

tế hóa giáo dục Việt Nam, (3) đề xuất quy trình cơ bản thiết kế chiến lược quốc tế 

hóa hệ thống giáo dục đại học, (4) kiến nghị giải pháp, (5) Đề xuất các chương 

trình, dự án nâng cao hiệu quả của quá trình này, (6) đề xuất nhóm giải pháp thúc 

đẩy quốc tế hóa hiệu quả các cấp giáo dục trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Tuy 

nhiên, phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung chủ yếu giai đoạn từ 2016 – 2019. 

Mục tiêu chủ yếu là phục vụ cho lĩnh vực giáo dục, các lý do chính trị, quan hệ 

quốc tế ít được đề cập đến trong đề tài. 

Cuốn sách “Quốc tế hóa giáo dục: thông lệ thế giới và bằng chứng hệ thống 

giáo dục đại học Việt Nam” do GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài chủ biên là một trong 
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các kết quả nghiên cứu của Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh 

quốc tế hóa giáo dục đại học”. Tài liệu này là kết quả nghiên cứu đúc kết từ cơ sở lý 

luận và thực tiễn quốc tế hóa giáo dục đại học các quốc gia phát triển và các quốc 

gia châu Á bao gồm các quốc gia nói tiếng Anh và không nói tiếng Anh kết hợp với 

tiến hành phỏng vấn sâu lãnh đạo 36 trường đại học trong và ngoài nước, phỏng vấn 

quan điểm quốc tế hóa hơn 120 lãnh đạo giáo dục đại học và khảo sát hiện trạng 

quốc tế hóa giáo dục hơn 100 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn 

2016-2019 trong mối tương quan so sánh dữ liệu hệ thống giáo dục đại học Việt 

Nam và các quốc gia ASEAN. Từ đó, tài liệu đúc rút ra nội hàm quốc tế hóa giáo 

dục, thông lệ và kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, xây dựng khung phân 

tích quốc tế hóa giáo dục và giáo dục đại học Việt Nam và trên cơ sở đó đưa ra 

những đề xuất giải pháp chính sách thúc đẩy quốc tế hóa hệ thống giáo dục đại học 

Việt Nam. 

Cuốn sách “Quốc tế hoá giáo dục đại học của Việt Nam (Internationalisation 

in Vietnamese Higher Education)” là tập hợp các bài nghiên cứu của nhiều tác giả 

về quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam. Cuốn sách gồm 2 phần chính tập 

trung vào các nội dung chính sách, thực tiễn quốc tế hoá giáo dục đại học Việt Nam 

và Dịch chuyển sinh viên. 14 chương sách đề cập đến các vấn đề như: Các chính 

sách và thực tiễn triển khai quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam; Vấn đề đảm bảo 

chất lượng; Chương trình tiên tiến và quốc tế hóa chương trình giảng dạy; Giáo dục 

xuyên biên giới; Tác động của các tổ chức quốc tế đến chính sách giáo dục đại học 

của Việt Nam; Vai trò tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2; Vấn đề trao đổi sinh viên; 

Chảy máu chất xám; Các tổ chức phi chính phủ và quốc tế hóa giáo dục đại học. 

Các chương đã nêu bật được các khía cạnh nổi bật của quá trình quốc tế hóa giáo 

dục đại học Việt Nam đó là: hợp tác quốc tế, chương trình đào tạo theo chuẩn quốc 

tế; ảnh hưởng của quốc tế đối với giáo dục Việt Nam; Và sự di chuyển quốc tế của 

giảng viên, sinh viên. Cuốn sách đã đưa ra một góc nhìn so sánh về các khía cạnh 

của quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học tại Việt Nam và các quốc gia lân cận, rút 

ra tính đặc biệt, đa dạng và phức tạp giữa chính sách và thực tiễn thực hiện quá trình 
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này tại Việt Nam. Tuy nhiên, cuốn sách là tập hợp các bài viết từ nhiều tác giả khác 

nhau, nên mỗi chương sách chỉ tập trung vào một khía cạnh nhỏ của vấn đề. Do đó, 

luận án một mặt sẽ kế thừa những kết quả đã có, mặt khác sẽ hệ thống lại và tập 

trung nghiên cứu chuyên sâu về quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học của Việt 

Nam trong giai đoạn cụ thể từ năm 2001-2020. Trên cơ sở đó, có những đánh giá 

tổng thể về quá trình thực hiện trong 20 năm đầu của thế kỷ XXI, rút ra những bài 

học kinh nghiệm và thúc đẩy quốc tế hoá giáo dục đại học tại Việt Nam trong 

những năm tiếp theo. 

Luận án tiến sĩ “Quốc tế hóa giáo dục đại học từ quan điểm của các thể chế 

liên quan: Trường hợp của Đại học Quốc gia Hà Nội (The Internationalization of 

higher education from the perspectives of institutional stakeholders: The Case of 

Vietnam National University, Hanoi)” của NCS. Nguyễn Thùy Anh đưa ra những 

cách nhìn sâu, toàn diện về quốc tế hóa giáo dục đại học từ một trường đại học công 

lập tiêu biểu hàng đầu của Việt Nam, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội. Nghiên cứu 

đã đề cập đến hiện trạng, chiến lược quốc tế hóa cụ thể của đơn vị này. Tuy nhiên, 

nghiên cứu chỉ tập trung vào một trường đại học, thiếu sự so sánh với các đối tác 

hoặc loại trường đại học khác trong cùng khía cạnh nghiên cứu. 

Luận án “Quốc tế hóa giáo dục đại học ở các trường đại học Việt Nam (The 

Internationalisation of Higher Education in Vietnamese Universities)” của NCS. 

Nguyễn Thị Phương Thu cung cấp cho độc giả những hiểu biết về quá trình quốc tế 

hóa trong các trường đại học của Việt Nam, đặc biệt là cách học giả nhận thức về 

nội hàm cũng như thực tiễn triển khai quá trình này. Trên cơ sở tiến hành thu thập 

tài liệu, triển khai nghiên cứu tại hai trường đại học khác nhau, tác giả đưa ra những 

quan điểm tương đồng và khác biệt về quốc tế hóa giáo dục đại học. Tài liệu này đã 

góp phần cung cấp thêm kiến thức về nội hàm khái niệm cũng như đặc điểm quốc tế 

hóa giáo dục tại cấp cơ sở của Việt Nam.  

Bài báo “Quốc tế hóa Giáo dục Đại học (HE) tại Việt Nam: Những quan điểm 

từ các nhà lãnh đạo Giáo dục Đại học (HE) - Một nghiên cứu thăm dò 

(Internationalizing Higher Education (HE) in Vietnam: Insights from Higher 
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Education (HE) Leaders – An Exploratory Study)” của tác giả Dong Phong Nguyen 

(Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh) và các cộng sự nghiên cứu về quốc tế hóa 

giáo dục đại học Việt Nam từ quan điểm của các nhà lãnh đạo, những người đã từng 

tham gia hoặc đang lên kế hoạch quốc tế hóa cơ sở giáo dục đại học của họ. Những 

kết quả này đã góp phần mở rộng hiểu biết cho độc giả về quá trình quốc tế hóa 

giáo dục đại học đang được thực hiện tại Việt Nam. Các chiến lược và chính sách 

quốc tế hóa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của giáo dục đại học Việt 

Nam. Những chương trình được chú trọng triển khai bao gồm: Quốc tế hóa chương 

trình giảng dạy, phát triển chương trình hợp tác nghiên cứu và xuất bản quốc tế 

chung, mở rộng chương trình liên kết, cấp bằng chung, nâng cao tư duy chiến lược 

và toàn cầu cho cả lãnh đạo và nhân viên các cấp tại các cơ sở giáo dục đại học.  

Bên cạnh đó, đóng góp vào các công trình nghiên cứu về giáo dục đại học Việt 

Nam là những nghiên cứu của GS.TS. Lâm Quang Thiệp gồm có: Giáo dục Đại học 

ở Việt Nam, Giáo dục Đại học Việt Nam trong thời kỳ "đổi mới" Hiện trạng và xu 

hướng phát triển Giáo dục Đại học Việt Nam, Giáo dục Đại học ở Cambodia, Lào, 

Việt Nam. Giáo dục Đại học Việt Nam trong quá trình chuyển đổi, Mười năm đổi 

mới hệ thống giáo dục Đại học ở Việt Nam, Về Toàn cầu hóa và Địa phương hóa – 

Nên hiểu các khái niệm đó như thế nào và giáo dục có thể đóng góp gì cho xã hội 

toàn cầu? Tầm nhìn 2020 cho Giáo dục Đại học ở Việt Nam, Hệ thống Giáo dục 

Đại học Việt Nam… Đây là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng liên quan đến quá 

trình phát triển của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam được tác giả xem xét ở 

nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau. 

1.2. Một số nhận xét về tình hình nghiên cứu đề tài 

1.2.1. Những vấn đề khoa học đã được giải quyết 

Khi tham khảo các kết quả nghiên cứu trên, có thể thấy có một khối lượng đồ 

sộ, phong phú các công trình nghiên cứu liên quan đến quốc tế hóa giáo dục đại học 

trên thế giới. Quốc tế hóa giáo dục đại học được khẳng định là vấn đề đã đang và 

tiếp tục thu hút sự quan tâm của rất nhiều các quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Thông qua các công trình đó, luận án tiếp thu được những luận điểm chính sau: 
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Thứ nhất, các công trình nghiên cứu chung về xu hướng quốc tế hoá giáo dục 

đại học trên thế giới đã cung cấp khung lý thuyết đa chiều, toàn diện về nội hàm 

khái niệm quốc tế hóa giáo dục đại học, cũng như các cách tiếp cận, các nhóm 

nguyên nhân, chương trình hành động cụ thể… Các tác giả đều khẳng định quốc tế 

hoá giáo dục đại học là xu hướng phát triển tất yếu đối với tất cả các quốc gia, các 

cơ sở giáo dục đại học trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hoá và trong 

một thế giới đang ngày càng phẳng hoá như ngày nay. Với rất nhiều những lợi ích 

về giáo dục, văn hoá, kinh tế và chính trị, quốc tế hoá giáo dục đại học đã và đang 

thu hút sự quan tâm từ tất cả các quốc gia phát triển và đang phát triển, trong đó có 

Việt Nam. Những kết quả nghiên cứu này sẽ được luận án kế thừa và vận dụng vào 

việc xem xét xu hướng, là cơ sở thực tiễn tác động đến quá trình quốc tế hoá giáo 

dục đại học ở Việt Nam đặc biệt trong những năm đầu thế kỷ XXI. 

Thứ hai, những nghiên cứu về vai trò, tác động của quốc tế hoá giáo dục đại 

học đối với ngoại giao và quan hệ đối ngoại của quốc gia cũng được xem xét ở 

nhiều khía cạnh khác nhau. Nhiều tác giả đã khuyến nghị các quốc gia nên đầu tư 

thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục, để có thể đạt được những lợi ích 

to lớn không chỉ đối với kinh tế, văn hóa, xã hội và còn đối với các lợi ích chính trị 

của mình trên trường quốc tế. Những quan điểm, đánh giá khách quan và đa chiều 

đó là nguồn tài liệu tham khảo quý giá cung cấp thêm luận cứ thực tiễn cho luận án, 

để có thể vận dụng trong nghiên cứu về trường hợp Việt Nam. 

Thứ ba, những nghiên cứu trực tiếp về quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học 

tại Việt Nam đã khẳng định các chiến lược và chính sách quốc tế hóa đóng vai trò 

quan trọng đối với sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam. Kết quả nghiên cứu 

thực nghiệm, các kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu trong 

và ngoài nước đã rút ra tính đặc biệt, đa dạng, phức tạp giữa các chính sách và thực 

tiễn thực hiện quá trình này tại Việt Nam. Luận án sẽ kế thừa những kết quả đó, tiếp 

tục nghiên cứu, đánh giá tổng thể để có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho 

thực tiễn triển khai quốc tế hoá giáo dục đại học tại Việt Nam trong các giai đoạn 

tiếp theo. 
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Thứ tư, một điểm đáng chú ý của các tài liệu trên thế giới về quốc tế hóa giáo 

dục đại học là những đóng góp, tranh luận về học thuật có xu hướng bị ảnh hưởng 

bởi vị trí địa lý và hoàn cảnh, đặc điểm của từng khu vực, địa phương khác nhau. 

Do đó, trong những năm qua, quốc tế hóa giáo dục đại học dường như nhận được sự 

quan tâm hơn và có những cách tiếp cận khác nhau tại các quốc gia phát triển như 

tại Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu với những quốc gia đang phát triển. Trên cơ sở đó, 

luận án lựa chọn cách thức tiếp cận phù hợp với điều kiện, bối cảnh của Việt Nam 

đề từ đó có thể vận dụng sáng tạo, đưa ra những giải pháp phù hợp thúc đẩy quá 

trình này. 

Thứ năm, các tài liệu có bố cục rất khoa học, chặt chẽ, phương pháp nghiên 

cứu đa dạng là nguồn tài liệu rất hữu ích giúp nghiên cứu sinh trong quá trình 

nghiên cứu và xây dựng luận án hoàn chỉnh. 

1.2.2. Những vấn đề mới liên quan đến luận án sẽ được tập trung giải quyết 

Đối với Việt Nam, việc nghiên cứu về quốc tế hóa giáo dục đại học là nhiệm 

vụ hết sức cấp thiết bởi giáo dục được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách 

hàng đầu, đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng về giáo dục góp phần quan 

trọng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Thứ nhất, mặc dù có rất nhiều công trình nghiên cứu về quốc tế hoá giáo dục 

đại học trên thế giới, tuy nhiên những nghiên cứu về quốc tế hoá giáo dục đại học 

tại Việt Nam còn ít ỏi và cần nghiên cứu thêm. Có rất ít những tài liệu của các học 

giả trong và ngoài nước nghiên cứu chuyên sâu, tổng thể về các vấn đề quốc tế hóa 

giáo dục đại học của Việt Nam. Các tác giả thường đi vào một phương diện cụ thể 

nào đó của quá trình này như: Ảnh hưởng của nước ngoài đối với các cơ sở giáo 

dục đại học, tác động của toàn cầu hóa đối với giáo dục đại học, định hướng chiến 

lược phát triển quốc tế hóa giáo dục đại học và quốc tế hóa chương trình giảng dạy, 

chương trình liên kết, vai trò của tiếng Anh… 

Thứ hai, có những sự khác biệt nhất định trong nghiên cứu về quốc tế hoá giáo 

dục đại học giữa học giả trong và ngoài nước, giữa các quốc gia phát triển và phát 

triển. Các công trình nghiên cứu về Việt Nam thường bàn rộng hoặc thiên về khía 
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cạnh giáo dục học, chú trọng đến các lý do học thuật hơn là các lý do kinh tế, văn 

hóa, xã hội hoặc chính trị, ngoại giao. Theo các tác giả, Quốc tế hóa trong giáo dục 

đại học được kỳ vọng sẽ mang lại những thành công về mặt học thuật của các hoạt 

động giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Nội dung này phù hợp với các nghiên cứu 

thuộc lĩnh vực giáo dục học, thừa nhận rằng quốc tế hóa là một phương tiện để nâng 

cao chất lượng giáo dục đại học trong nước và có thể bắt kịp với các nước phát triển 

trên thế giới. Chưa có công trình nào áp dụng những lý thuyết quan hệ quốc tế để 

nghiên cứu về thực trạng triển khai các hoạt động quốc tế hoá giáo dục đại học tại 

Việt Nam.  

Thứ ba, trong phạm vi nguồn tài liệu đã tiếp cận, có thể nhận thấy chưa có 

công trình nghiên cứu nào lựa chọn giai đoạn 2001 -2020 làm đối tượng nghiên cứu 

quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học tại Việt Nam.  

Trên cơ sở tiếp thu những thành quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài 

nước, trong khuôn khổ của luận án sẽ tập trung giải quyết một số vấn đề sau: 

Thứ nhất, luận án sẽ tập trung làm rõ những khái niệm và lý thuyết về quốc tế 

hoá giáo dục đại học có thể áp dụng đối với Việt Nam, phân tích những bối cảnh 

quốc tế và trong nước tác động đến quá trình này, phân tích những khía cạnh cụ thể 

từ đó đưa ra bức tranh tổng thể về quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học của Việt 

Nam.  

Thứ hai, trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục đại học ngày nay không chỉ nhận 

được quan tâm của các nhà giáo dục, mà còn thu hút chú ý từ các nhà lãnh đạo, các 

nhà hoạch định chính sách quốc gia. Tri thức hiện nay không còn là tri thức của một 

cá nhân, một tổ chức, một quốc gia mà là của toàn nhân loại. Toàn cầu hóa tác động 

lớn đến cả giáo dục và quan hệ quốc tế. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng phát 

triển của thế giới, không ngừng phát triển các mối liên kết toàn cầu, khu vực trên 

mọi phương diện, kinh tế, văn hóa, chính trị, giáo dục đại học. Luận án mong muốn 

thông qua lăng kính ngoại giao, nhìn từ góc độ quan hệ quốc tế để xem xét những 

khía cạnh mới của quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam, để quốc tế 

hóa có thể trở thành một thành tố quan trọng không chỉ góp phần nâng cao chất 
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lượng nguồn nhân lực trong nước mà còn thúc đẩy quá trình hội nhập, và tăng 

cường hiểu biết của bạn bè quốc tế về Việt Nam, nâng cao vị thế của quốc gia trên 

trường quốc tế. 

Thứ ba, tác giả sẽ tập trung nghiên cứu quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học 

Việt Nam từ năm 2001 đến 2020. Năm 2001 là thời điểm bắt đầu của thế  kỷ 21, là 

thời điểm Chính phủ Việt Nam phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 

2010”, trong đó có giáo dục đại học. Năm 2020 là thời điểm kết thúc của luận án, 

cũng là thời điểm kết thúc “Chiến lược phát triển giáo dục 2010 – 2020”, “Đề án 

Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020”. Khoảng thời gian 20 

năm đầu bước vào thế kỷ XXI, hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên toàn cầu hóa 

với nhiều ảnh hưởng, tác động của bối cảnh thế giới, khu vực cũng như trong nước. 

Từ đó đưa ra một bức tranh tổng thể trong 20 năm phát triển, làm tiền đề cho các 

nghiên cứu, xây dựng chính sách trong giai đoạn phát triển tiếp theo. 

 

http://luanvan.net.vn/luan-van/de-an-doi-moi-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-giai-doan-2006-2020-58224/
http://luanvan.net.vn/luan-van/de-an-doi-moi-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-giai-doan-2006-2020-58224/
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUÁ TRÌNH 

QUỐC TẾ HOÁ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM (2001-2020) 

2.1. Khung khái niệm liên quan đến quốc tế hóa giáo dục đại học 

a, Giáo dục 

Theo từ điển Bách khoa toàn thư Britannica, Giáo dục – Education có thể 

được coi là sự truyền đạt các giá trị và kiến thức tích lũy của một xã hội 

[Britannica.com, 2020]. Theo đó, giáo dục có ý nghĩa quan trọng hướng dẫn người 

học các giá trị của nền văn hóa, hướng người học đến vai trò của họ trong xã hội.  

Giáo dục là một quá trình liên tục nâng cao kiến thức, kỹ năng. Đồng thời, 

giáo dục cũng là một phương tiện đặc biệt, đóng vai trò chủ yếu trong sự phát triển 

của mỗi cá nhân, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa các cá nhân, tổ chức và giữa 

các quốc gia [UNESCO,1996, tr 12]. Theo tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), 

nhóm yếu tố lao động là một trong tám nhóm yếu tố quan trọng quyết định năng lực 

cạnh tranh của một quốc gia. Nhiều quốc gia trên thế giới như: Singapore, Hàn 

Quốc, Malaysia… cũng đã xác định phát triển nguồn vốn nhân lực như là yếu tố 

cạnh tranh cơ bản nhất. Con người vừa là chủ thể sáng tạo ra mọi giá trị vật chất và 

tinh thần vừa là mục tiêu, đối tượng hướng tới của quá trình phát triển, là trung tâm 

của sự phát triển. 

Về bản chất, giáo dục là quá trình truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử - 

xã hội của các thế hệ. Về hoạt động, giáo dục là quá trình tác động đến các đối 

tượng giáo dục để hình thành cho người học những phẩm chất và năng lực cần thiết. 

Dù ở khía cạnh nào, giáo dục luôn là nhân tố đóng vai trò then chốt cho sự phát 

triển của xã hội. Vai trò của giáo dục ngày nay không chỉ giáo dục kiến thức văn 

hóa hàn lâm - là những kiến thức trong sách vở ở dạng cơ bản nhất, mà đóng vai trò 

đào tạo những công dân có khả năng hội nhập về mọi phương diện. Giáo dục gắn 

liền với quá trình phát triển của kinh tế - xã hội, với truyền thống, lịch sử và văn hóa 

của mỗi quốc gia. Do đó, mục tiêu căn bản nhất của giáo dục chính là phát triển 

nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của xã hội, của quốc gia, dân tộc. 
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Bên cạnh đó, những đóng góp của giáo dục cũng vượt ra ngoài sự đóng góp 

kinh tế. Giáo dục đã được công nhận là một quyền con người và đóng góp vào sự 

phát triển xã hội thông qua việc tăng cường gắn kết xã hội, thúc đẩy hòa bình và 

dân chủ, cũng như duy trì tự do và công bằng xã hội. Vai trò của giáo dục đã tăng 

lên trong môi trường chính trị, kinh tế xã hội đang thay đổi nhanh chóng như hiện 

nay bao gồm tác động chưa từng có của toàn cầu hóa, những đột phá công nghệ, 

dân chủ hóa, sự phát triển của nền kinh tế thị trường [World Bank,1999]. 

Giáo dục là khuôn đúc con người, là cái gốc để gây dựng nền chính trị mỗi 

quốc gia. Trong tổng thể những yếu tố làm lên sức mạnh cạnh tranh của quốc gia, 

tri thức đóng vai trò là nhân tố cốt lõi trong việc góp phần tăng cường hiệu quả và 

mức độ của các yếu tố khác. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, vai trò của giáo dục 

ngày càng đóng vị trí tích cực trong việc kiến lập và nâng cao sức mạnh cạnh tranh 

của mỗi quốc gia, trở thành một lợi thế so sánh có giá trị ngày càng cao, một sức 

mạnh mềm trong quan hệ quốc tế.  

 “Những quốc gia nào coi nhẹ giáo dục hoặc không đủ tri thức và khả năng 

cần thiết để làm giáo dục một cách có hiệu quả thì số phận của quốc gia đó xem như 

đã an bài và điều đó còn tồi tệ hơn sự phá sản” [Lưu Mai Hoa, 2017, tr 76]. 

b. Giáo dục đại học 

Giáo dục đại học là một trong những nền tảng giáo dục ở mức độ cao. Trong 

tuyên bố của Hội nghị quốc tế về giáo dục đại học năm 1998 do UNESCO tổ chức 

đã chỉ rõ: "Sứ mệnh của giáo dục đại học là góp phần vào yêu cầu phát triển bền 

vững và phát triển xã hội nói chung”. Trong quá trình phát triển của đời sống xã hội 

và khoa học công nghệ của mỗi quốc gia, vai trò và vị trí của giáo dục đại học và 

các trường đại học ngày càng trở nên quan trọng. Các cơ sở giáo dục đại học không 

chỉ có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ trình 

độ cao mà thực sự đã và đang trở thành các trung tâm nghiên cứu lớn về sản xuất tri 

thức mới, sáng tạo, chuyển giao công nghệ hiện đại, đóng vai trò “khai phóng”, là 

nhân tố quan trọng góp phần phát triển bền vững, thúc đẩy quá trình hợp tác quốc tế 

đem lại lợi ích cho các cá nhân, tập thể trên cả bình diện địa phương, quốc gia và 
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toàn cầu. Nhiều học giả trên thế giới đều đồng ý rằng, trong bối cảnh thế giới có 

nhiều mối liên kết và phụ thuộc lẫn nhau mà chúng ta đang sống, giáo dục đại học 

là một kênh của dòng chảy xuyên biên giới và trao đổi con người, ý tưởng, kiến 

thức, chuyên môn, giá trị, những sáng kiến, công nghệ và văn hóa.  

Ngay từ những ngày đầu thành lập, giáo dục đại học đã mang tính quốc tế. 

Minh chứng thứ nhất là việc các trường đại học châu Âu trong thời trung cổ cho 

phép sinh viên và giáo sư của họ có thể dịch chuyển ra ngoài mặc dù khả năng di 

chuyển của họ bị hạn chế trong lãnh thổ châu Âu lúc bấy giờ. Các mối quan hệ trí 

tuệ luôn tồn tại giữa các trường đại học. Các viện nghiên cứu hay các trường đại 

học của Châu Âu lúc bấy giờ cũng đã thu hút một số lượng lớn sinh viên và học giả 

từ các vùng khác nhau của Châu Âu. Minh chứng thứ hai là việc các cơ sở giáo dục 

đại học ở châu Âu thời trung cổ sử dụng ngôn ngữ chung, tiếng Latinh. Việc sử 

dụng ngôn ngữ chung là tiếng Latinh đã đảm bảo sự liên lạc thông suốt giữa sinh 

viên và giáo sư từ các khu vực khác nhau của Châu Âu, công nhận thành tích học 

tập của sinh viên, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển quốc tế trong 

khuôn khổ Châu Âu. Thứ ba, bên cạnh sự dịch chuyển về mặt con người, còn có sự 

dịch chuyển xuyên biên giới của các hệ thống hoặc mô hình giáo dục đại học mặc 

dù hiện tượng này diễn ra muộn hơn nhiều. Các mô hình giáo dục đại học của châu 

Âu đã được xuất khẩu sang nhiều nơi khác trên thế giới, đặc biệt là trong thời kỳ 

châu Ngày nay, giáo dục đại học và nghiên cứu quốc tế đang thay đổi với tốc độ 

chưa từng có với sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới nghiên cứu toàn cầu, sự ra 

đời các trung tâm giáo dục, các trường đại học liên kết quốc tế; quan hệ đối tác mở 

rộng, thúc đẩy không ngừng các hoạt động trao đổi từ học giả, người học đến 

chương trình, tài liệu, thành tựu và chính sách. Giáo dục và nghiên cứu là những 

yếu tố then chốt trong việc hình thành môi trường toàn cầu, là nền tảng cho nền 

kinh tế tri thức, tiếp thu khoa học công nghệ, tạo mối liên kết giữa các đơn vị. Mặc 

dù các cơ sở giáo dục đại học thường được các học giả coi là đối tượng của quá 

trình toàn cầu hóa, nhưng nó cũng được coi là một tác nhân quan trọng. Song song 

với đó, ngoại giao đương đại cũng năng động không kém với sự xuất hiện của 



36 

 

những tác nhân, những công cụ, phương thức và chủ thể mới, một trong số đó là vai 

trò ngày càng tăng của giáo dục đại học. 

Giáo dục đại học ngày nay không chỉ có chức năng cung cấp kiến thức, đào 

tạo tầng lớp trí thức đơn thuần, mà nó còn mở rộng phạm vi, sứ mệnh sang nhiều 

lĩnh vực khác nhau. Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong giáo dục cho thế hệ trẻ, 

tầng lớp tri thức của xã hội về chính sách đối ngoại và các vấn đề lớn trên thế giới. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, quốc tế hóa, nhiệm vụ của giáo dục đại học là giúp mở 

rộng tầm nhìn của sinh viên của mình thông qua cả hai hình thức chính thức và ảnh 

hưởng không chính thức. Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới hiện nay 

tham gia ngày càng nhiều trong mối quan hệ với chính phủ về các vấn đề quốc tế và 

bản thân các cơ sở giáo dục đại học, cũng đang phát triển mở rộng các mối quan hệ 

quốc tế của riêng mình.  

Ngày nay, giáo dục đại học còn được coi như một thứ hàng hóa có thể trao đổi 

tự do trên thị trường toàn cầu. Hiệp định chung về thương mại và dịch vụ GATS 

được tổ chức thương mại thế giới WTO thông qua năm 1995 đã coi giáo dục như 

một loại hình dịch vụ hàng hóa. Với quan điểm này, việc tiếp cận tri thức tiên tiến 

trên thế giới ngày nay càng trở mở rộng. Theo đó, việc phổ biến và trao đổi kiến 

thức giữa các quốc gia cũng được thực hiện dễ dàng hơn. 

Có một sự thừa nhận ngày càng tăng rằng, các cơ sở giáo dục đại học ngày 

nay đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với bối cảnh quốc tế. Giáo dục đại học 

đã và đang tạo điều kiện cho sự di chuyển của số lượng lớn các cá nhân (bao gồm 

giảng viên, sinh viên và nhân viên) giữa các quốc gia, các nền văn hóa. Số lượng 

này đã tăng theo cấp số nhân kể từ đầu thế kỷ XXI. Đến năm 2025, con số này dự 

kiến đạt khoảng 8 triệu người.  
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Biểu đồ 2.1: Số lượng sinh viên quốc tế trên toàn thế giới (giai đoạn 1998-2018) 

[nguồn OECD, 2020, trang 226]  

Bảng số liệu cho thấy sinh viên trao đổi quốc tế thuộc các chương trình đại 

học không ngừng tăng từ năm 1998 đến nay với số lượng, quy mô ngày càng mở 

rộng. Một mặt, nhu cầu về kỹ năng, lao động trình độ cao là đòi hỏi ngày càng cao 

của các nền kinh tế dựa trên tri thức, đã thúc đẩy giáo dục đại học trên toàn thế giới, 

trong khi, năng lực giáo dục của các quốc gia phát triển không đồng đều và không 

phải đất nước nào cũng phát triển đủ nhanh để đáp ứng yêu cầu mới. Mặt khác, các 

yếu tố về kinh tế, công nghệ, văn hóa xuyên biên giới đã góp phần làm cho sự dịch 

chuyển quốc tế của giáo dục đại học trong thế kỷ XXI thuận lợi hơn bao giờ hết. 

Trong xu phát triển của giáo dục hiện đại, hợp tác quốc tế của các trường đại 

học diễn ra như một tất yếu khách quan và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng 

của mình trong quá trình phát triển của các trường đại học trên thế giới nói chung và 

tại Việt Nam nói riêng. Giáo dục đại học ngày càng mang bản chất quốc tế. Nghiên 

cứu của Chương trình Erasmus + đã ghi nhận điều này thông qua sự hỗ trợ mạnh 

mẽ cho sự di chuyển và hợp tác giữa các trường đại học, cả những trường nằm trong 

các quốc gia thành viên và bên ngoài EU. Toàn cầu hóa đẩy mạnh kinh tế thị 
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trường, tạo ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của giáo dục đại học dưới nhiều hình 

thức phong phú hơn và mang nhiều đổi thay sâu sắc. Các trường đại học được kỳ 

vọng trở thành trung tâm tri thức của xã hội, là nơi mà tri thức cũng như các giá trị 

khác của xã hội được tạo ra, lưu trữ và chuyển giao cho các thế hệ tiếp theo với mục 

tiêu tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Sứ mệnh này đặt ra cho các nhà hoạch định 

chính sách, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, các nhà khoa học, các nhà nghiên 

cứu tiếp tục xem xét thế giới đang đổi thay từng ngày, định hình lại tầm nhìn và có 

những phản ứng tích cực với những thay đổi đó. Đồng thời, nhu cầu quốc tế hóa trở 

thành xu hướng khiến các trường đại học ngày nay không thể phát triển mà không 

chú trọng tới hợp tác quốc tế và hoạt động theo những chuẩn mực quốc tế nhằm đạt 

được sự thừa nhận, đồng thời duy trì khả năng cạnh tranh của mình trong một môi 

trường toàn cầu. Vấn đề đặt ra là các quốc gia cần có những chính sách, phương 

thức phù hợp để tận dụng cũng như tăng cường tối đa đóng góp của giáo dục trong 

quan hệ quốc tế. 

Với tư cách là tổ chức độc lập, mang tính phản biện, các cơ sở giáo dục đại 

học có vai trò bảo tồn, làm sáng tỏ, và có khi mở rộng lịch sử và văn hóa xã hội. Sự 

phát triển của năng lực đa văn hóa ở sinh viên ngày nay, hay khả năng phản ánh của 

sinh viên về thế giới và bản thân qua lăng kính của một nền văn hóa khác, là một 

lĩnh vực nghiên cứu và quan tâm mới nổi trong giáo dục đại học. 

c. Toàn cầu hóa  

Xuất hiện từ những năm 1960 của thế kỷ XX, đến nay, toàn cầu hóa đã trở 

thành một khái niệm phổ biến, một xu thế tất yếu chi phối nhiều lĩnh vực, trong đó 

có giáo dục. Toàn cầu hóa là một trong những lực lượng quan trọng nhất ảnh hưởng 

đến giáo dục đại học. Sự tăng tốc và mở rộng mạnh mẽ của toàn cầu hóa trong 

những thập kỷ qua gắn liền với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là 

trong lĩnh vực thông tin liên lạc, thể hiện tiêu biểu nhất ở vai trò của internet. 

Toàn cầu hóa có thể hiểu là một hiện tượng gắn liền với sự gia tăng về số 

lượng cũng như cường độ của các cơ chế, tiến trình và hoạt động nhằm thúc đẩy gia 

tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới cũng như sự hội nhập 
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kinh tế và chính trị ở cấp độ toàn cầu. Theo đó, toàn cầu hóa làm lu mờ các đường 

biên giới quốc gia, thu hẹp các khoảng không gian trên các khía cạnh đời sống kinh 

tế, chính trị, xã hội và văn hóa của thế giới [Đào Minh Hồng, Lê Hồng Điệp, 2013]. 

Toàn cầu hóa đề cập đến việc tạo ra hoặc nâng cao các phạm vi hành động toàn cầu 

này của con người, bao gồm không gian, hệ thống, yếu tố, tác nhân, bản sắc và thực 

tiễn toàn cầu 

Theo Knight [Knight, 2008, trang 4], “toàn cầu hóa có thể định nghĩa là dòng 

chảy văn hóa, con người, ý tưởng, giá trị, tri thức, công nghệ và kinh tế xuyên biên 

giới dẫn đến một thế giới liên kết và phụ thuộc lẫn nhau hơn”.  

Toàn cầu hóa là một hiện tượng có ý nghĩa cách mạng trong tiến trình phát 

triển của lịch sử nhân loại. Đó là một quá trình phức tạp, đa phương tiện, đa chiều 

hướng và luôn vận động dẫn tới những biến đổi mạnh mẽ trong cấu trúc kinh tế - 

chính trị của quan hệ quốc tế, song song với những thay đổi về đời sống văn hóa - 

xã hội của người dân trên khắp toàn cầu. Các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, 

dịch bệnh, an ninh mạng, di cư, công bằng xã hội dường như không có biên giới. 

Thách thức toàn cầu hiện nay là thách thức đối với các quốc gia và ngược lại. Để 

giải quyết các vấn đề đó cần có nguồn lực, chuyên môn và ý chí chính trị từ nhiều 

chủ thể, nhiều lĩnh vực cũng như nhiều quốc gia khác nhau. Rất ít quốc gia trên 

tổng số hơn 200 quốc gia trên thế giới có thể giải quyết những thách thức này một 

mình. Điều này đặt ra cần có những sự thỏa hiệp, hợp tác, tiếp cận đôi bên cùng có 

lợi để tìm ra những giải pháp hiệu quả nhất. Không thể phủ nhận rằng trong quan hệ 

quốc tế, các quốc gia thường đề cao lợi ích của quốc gia mình trước tiên. Tuy nhiên, 

trong bối cảnh hiện nay, khi mà lợi ích quốc gia được gắn với các vấn đề toàn cầu, 

thì hợp tác đa phương ngày càng có tầm quan trọng. Một câu hỏi quan trọng mà 

ngành giáo dục phải đối mặt trong bối cảnh này là vai trò của các tổ chức giáo dục 

đại học như thế nào trong việc giải quyết các thách thức của quốc gia, khu vực và 

quốc tế. 

Trong lĩnh vực giáo dục, toàn cầu hóa có thể được hiểu là “các lực lượng kinh 

tế, chính trị và xã hội thúc đẩy giáo dục đại học thế kỷ XXI hướng tới những tham 
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gia quốc tế nhiều hơn” [Altbach, P., & Knight, J.,2007, trang 290]. Đó là quá trình 

tạo nên một thế giới thống nhất, loại bỏ những sự khác biệt giữa các hệ thống giáo 

dục trên thế giới và tăng cường sự thích ứng của các hệ thống giáo dục khác nhau 

đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế toàn cầu. Và do đó, nó có tác động, ảnh hưởng sâu 

sắc đến sự phát triển cũng như vai trò của giáo dục đại học [Altbach,  P.G.,  

Reisberg,  L.  &  Rumbley,  L.  E., 2009].  

Toàn cầu hóa là một hiện tượng đa chiều bao gồm các khía cạnh kinh tế, văn 

hóa, chính trị, công nghệ, tư tưởng, giáo dục và môi trường. Sự tăng tốc của toàn 

cầu hóa kinh tế đã thúc đẩy nhu cầu mở rộng đối với các cơ sở giáo dục đại học 

chuyên biệt hơn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động. Xét về thời 

cơ, toàn cầu hóa được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi và hợp 

tác giữa các trường đại học cũng như sự phát triển của các mạng lưới học thuật. Nó 

cũng đóng vai trò gia tăng sự cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục đại học, từ đó đẩy 

mạnh việc nâng cao chất lượng cũng như tiêu chí học thuật. Đồng thời, toàn cầu hóa 

cũng đem lại những thách thức không nhỏ như làm gia tăng bất bình đẳng do chênh 

lệch trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các quốc gia, khả năng tiếp cận giáo 

dục đại học không đồng đều, cũng như vấn đề chảy máu chất xám, v.v. Dù hậu tác 

động của nó là gì, xét về mặt tích cực hay tiêu cực, toàn cầu hóa được coi là một 

quá trình năng động có ảnh hưởng lớn đến giáo dục đại học. 

Trong thế kỷ qua, loài người đã có những phát minh và sáng tạo, làm thay đổi 

cuộc sống trên khắp thế giới, có thể kể đến như: máy bay, ô tô, internet, truyền hình, 

điện tử, công nghệ hạt nhân, robot… Chắc chắn rằng, không một phát minh nào trên 

đây có thể thực hiện được nếu không có các nhà toán học, nhà khoa học, kỹ sư và 

các nhà công nghệ phối hợp cùng nhau. Thế giới hiện nay cần tất cả các ngành nghề 

hợp tác trên phạm vi toàn cầu để đối phó với những thách thức, tạo ra những phát 

minh giúp cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn trong thế kỷ XXI.  

Giáo dục đại học và toàn cầu hóa: Giáo dục đại học liên quan đến những biến 

đổi của toàn cầu hóa, vừa là đối tượng nhưng cũng là tác nhân của quá trình toàn 

cầu hóa. Giáo dục đại học vừa thúc đẩy và được thúc đẩy bởi toàn cầu hóa. Hòa 
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mình sâu sắc vào sự biến đổi của toàn cầu, giáo dục đại học tự bản thân nó cũng tự 

có những thay đổi, thị trường đại học toàn cầu cũng lần đầu tiên xuất hiện, có tác 

động lớn đến chính sách đối ngoại của các quốc gia trên thế giới. Giáo dục đại học 

là nơi thực hiện chính các hoạt động nghiên cứu, nơi tạo ra tri thức, cấu thành bằng 

sự phát triển của ngôn ngữ, thông tin, các cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa. Là nơi 

đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao và đóng góp nâng cao khả năng cạnh tranh 

trong nền kinh tế toàn cầu dựa trên tri thức. Nó cũng thúc đẩy quá trình hợp tác 

quốc tế và trao đổi giữa các nền văn hóa các quốc gia. Nguồn trí thức xuyên biên 

giới, các hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên, cùng với sự phát triển của công 

nghệ thông tin và truyền thông, đang tác động không nhỏ đến chính sách đối ngoại 

của các quốc gia. Hợp tác và cạnh tranh diễn ra song song. Để chuẩn bị cho quá 

trình này, sinh viên khi học đại học cần trang bị những năng lực toàn cầu và kỹ 

năng đa văn hóa. 

Quốc tế hóa và toàn cầu hoá: quốc tế hoá có thể hiểu là phản ứng chiến lược 

nhằm thích ứng của các thể chế hoặc quốc gia trước quá trình toàn cầu hóa, bản 

thân nó là một quá trình gia tăng tính phụ thuộc lẫn nhau và tính liên kết giữa các 

quốc gia. Toàn cầu hóa và quốc tế hóa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Không 

một quốc gia, một lĩnh vực hay một tổ chức nào có thể tồn tại tách biệt khỏi quá 

trình toàn cầu hóa, kể cả giáo dục đại học. Việc tăng cường quốc tế hóa sẽ dẫn đến 

toàn cầu hóa nhiều hơn, tạo ra một chu kỳ phát triển. Điều này góp phần giải thích 

cho tốc độ thay đổi ngày càng tăng của cả hai hiện tượng này. Quốc tế hóa là quá 

trình liên quan cả nhân tố thúc đẩy và lôi kéo, do đó, nó vừa là nguyên nhân, vừa là 

kết quả của quá trình toàn cầu hóa. 

d. Hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế 

- Hợp tác quốc tế 

Theo từ điển tiếng Việt thì “hợp tác” là cùng nhau chung sức, góp sức để cùng 

phát triển một công việc, lĩnh vực nào đó với cùng chung một mục đích [Từ điển 

tiếng Việt, 2010].  



42 

 

Cùng với sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng công nghiệp, xu 

hướng toàn cầu hoá đã làm cho việc mở rộng hợp tác quốc tế trở thành một khía 

cạnh đáng chú ý trong quan hệ quốc tế kể từ sau thế chiến thứ hai. Trong quá trình 

này, thuật ngữ “hợp tác quốc tế” đã được mở rộng cho tất cả các lĩnh vực từ thương 

mại và tài chính đến các vấn đề an ninh, chính trị, môi trường, giáo dục và y tế. Hợp 

tác quốc tế không chỉ có nghĩa là viện trợ lẫn nhau giữa các chính phủ và các tổ 

chức từ các quốc gia khác nhau. Hợp tác quốc tế là một khái niệm rộng hơn. Nó có 

nghĩa là làm việc cùng nhau. Hay nói cách khác hợp tác quốc tế có nghĩa là các 

chính phủ và thể chế phát triển các tiêu chuẩn chung và góp sức để cùng phát triển 

một lĩnh vực nào đó với cùng chung một mục đích, không chống phá hoặc phá hoại 

lợi ích của nhau. 

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, hợp tác quốc tế là kênh mà qua đó một quốc 

gia, tổ chức giữ kết nối với các mô hình kinh tế - xã hội khác và với các xu hướng 

chính đang diễn ra trên các lĩnh vực khoa học, đào tạo và tri thức. Sự phát triển 

ngày càng tăng của các cơ chế hợp tác đồng nghĩa với những cơ hội mới và những 

vấn đề mới. 

- Hội nhập quốc tế 

Hội nhập là một hiện tượng lịch sử xuất hiện từ lâu đời với điển hình là sự 

hình thành các quốc giam dân tộc. Hội nhập quốc tế là hiện tượng xuất hiện trong 

quan hệ giữa các quốc gia [Hoàng Khắc Nam, 2006, tr.164]. Đó là một quá trình tất 

yếu, có lịch sử phát triển lâu dài và có nguồn gốc, bản chất xã hội của lao động và 

sự phát triển văn minh của quan hệ giữa con người với con người. Trong xã hội, con 

người muốn tồn tại và phát triển phải có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Rộng hơn, 

ở phạm vi quốc tế, một quốc gia muốn phát triển phải liên kết với các quốc gia khác 

[Trần Anh Tuấn, 2022]. Bước sang thế kỷ XXI, hội nhập quốc tế đã trở thành một 

xu thế lớn trong đời sống quốc tế, chi phối mạnh mẽ quan hệ quốc tế, ảnh hưởng 

sâu sắc đến mọi quốc gia.  

Hội nhập quốc tế là quá trình kết hợp các quốc gia riêng rẽ vào một trạng thái 

của chỉnh thể mới trên cơ sở đảm bảo lợi ích cơ bản của quốc gia [Hoàng Khắc 
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Nam, 2006, tr172]. Hội nhập quốc tế ngày nay ít có khả năng dẫn đến quốc gia mới 

mà thường là một hình thức thể chế liên quốc gia hoặc siêu quốc gia. Chỉnh thể là 

một hệ thống với cơ cấu riêng, luật lệ riêng và những tương tác liên quốc gia mới. 

Những đặc điểm này chính là những điểm chủ yếu phân biệt giữa hội nhập quốc tế 

với quốc tế hoá và hợp tác quốc tế thông thường.  

Về bản chất, hội nhập quốc tế chính là một hình thức phát triển cao của hợp 

tác quốc tế. Tuy nhiên, hội nhập quốc tế vượt lên trên sự hợp tác quốc tế thông 

thường: nó đòi hỏi sự chia sẻ và tính kỷ luật cao của các chủ thể tham gia. Hội nhập 

quốc tế cũng như các hình thức hợp tác quốc tế khác đều vì lợi ích quốc gia, dân 

tộc. Các quốc gia tham gia quá trình này cơ bản vì lợi ích cho đất nước, vì sự phồn 

vinh của dân tộc mình. Mặc khác, các quốc gia thực hiện hội nhập quốc tế cũng góp 

phần thúc đẩy thế giới tiến nhanh trên con đường văn minh, thịnh vượng.  

Hội nhập quốc tế về giáo dục là hiện đại hoá nền giáo dục của quốc gia mình 

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 

e. Quốc tế hóa giáo dục đại học 

Quốc tế hóa không phải là một thuật ngữ mới. Khái niệm này đã được sử dụng 

trong khoa học chính trị và quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, trong lĩnh vực giáo dục đó 

là một khái niệm tương đối mới, rộng và đa dạng. Trong hơn nửa thế kỷ qua, quốc 

tế hóa đã phát triển từ hoạt động bên lề trở thành một khía cạnh quan trọng. Trong 

lĩnh vực giáo dục, thuật ngữ quốc tế hóa xuất hiện từ những năm cuối 1980 đầu 

những năm 1990. Giai đoạn này, quốc tế hóa chủ yếu được định nghĩa ở cấp độ thể 

chế bao gồm một tập hợp các hoạt động. Đó là tính di động của sinh viên quốc tế, 

hoạt động du học, trao đổi sinh viên, trao đổi học thuật, nghiên cứu quốc tế…  

Vốn là khái niệm bắt nguồn từ các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, trong những 

thập kỷ gần đây, quốc tế hóa giáo dục đại học đã và đang trở thành hiện tượng ở 

nhiều quốc gia đang phát triển. Tại một số quốc gia bán ngoại vi trong hệ thống tri 

thức thế giới, như tại Hàn Quốc, Ấn Độ, những quốc gia vốn có truyền thống tiếp 

nhận những yếu tố quốc tế của nước ngoài/ của phương Tây, đã trở nên tích cực hơn 

trong việc giới thiệu nền giáo dục trong nước với thế giới thông qua quá trình quốc 



44 

 

tế hóa giáo dục đại học. Tại một số quốc gia ở khu vực ASEAN như Singapore, 

Malaysia, cũng có nhiều chính sách chủ động trong việc nhập khẩu các sáng kiến 

giáo dục trên thế giới thông qua quốc tế hóa giáo dục đại học để tự nâng cao năng 

lực của quốc gia, thu hút ngày càng nhiều sinh viên quốc tế đến học tập, sinh sống. 

Bối cảnh cũng như quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học không phát triển 

theo những cách thức tương tự nhau hoặc cùng thời điểm với nhau ở các cơ sở giáo 

dục và ở các quốc gia, khu vực trên thế giới [Aerden, Decker, Divis, Frederiks, & 

de Wit, 2013,tr57]. Quốc tế hóa giáo dục đại học có thể được tiếp cận dưới dạng các 

hoạt động, đặc tính, năng lực, quá trình [Knight and De Wit, 1995, tr16]; hoặc hoạt 

động, năng lực, quá trình, lý do, trong nước và xuyên biên giới [Knight, 2004]; hoặc 

theo cơ sở giáo dục và quốc gia [Knight, 2008]; năm 2015, Hans de Wit và Hunter 

[2015] bổ sung cách tiếp cận quốc tế hóa toàn diện, bao gồm quốc tế hóa bên trong 

và bên ngoài của cơ sở giáo dục/ quốc gia cho tất cả các hoạt động, tuy vậy, tiếp cận 

này nhấn mạnh tầm quan trọng của quốc tế hóa bên trong hơn là quốc tế hóa bên 

ngoài, vì những nỗ lực quốc tế hóa bên ngoài của nhiều quốc gia hay cơ sở giáo dục 

hiện nay khá bị giới hạn do các yếu tố nguồn lực và văn hóa [Nguyễn Trọng Hoài, 

2020, tr. 2]. Cách tiếp cận này khá toàn diện, phù hợp với đặc điểm phát triển của nền 

giáo dục đại học trong nước và có thể áp dụng vào trường hợp nghiên cứu quốc tế hóa 

giáo dục đại học tại Việt Nam. 

Quốc tế hóa giáo dục đại học có những cách hiểu và định nghĩa khác nhau. 

Theo Jane Knight – tác giả có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về quốc tế hóa 

giáo dục đại học đã nhận xét: quốc tế hóa khác nhau đối với những chủ thể khác 

nhau và kết quả của quá trình này rất đa dạng, có rất nhiều cách giải thích khác nhau 

về khái niệm này [Knight, J, 1999]. Hans De Wit cũng cho rằng “khi khía cạnh 

quốc tế của giáo dục đại học thu hút được nhiều sự chú ý và nhìn nhận lại, mọi 

người có xu hướng sử dụng nó theo cách phù hợp nhất với mục đích của họ [Hans 

De Wit, 2002, tr 14]. Điều này hoàn toàn phù hợp khi xét đến sự gia tăng hơn nữa 

của các hoạt động và cũng như các chủ thể tham gia. 
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Năm Tác giả Cấp độ Tiếp cận Định nghĩa 

1992 Arum & 

Van 

de Water 

Cơ sở 

giáo dục  

Hoạt động Quốc tế hóa giáo dục là quá trình 

nghiên cứu, trao đổi giáo dục, hợp 

tác công nghệ, triển khai chương 

trình và dịch vụ giáo dục ở phạm vi 

quốc tế 

1994 Knight Cơ sở 

giáo dục 

Quá trình Quốc tế hóa là quá trình tích hợp các 

yếu tố quốc tế vào trong chức năng 

giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ của 

các tổ chức giáo dục đại học 

1997 Van der 

Wende 

Quốc 

gia 

Đặc tính Quốc tế hóa giáo dục là tất cả các nỗ 

lực có hệ thống nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục để đáp ứng yêu cầu 

và thách thức liên quan đến toàn cầu 

hóa xã hội, nền kinh tế và thị trường 

lao động 

2002 Soderqvist Cơ sở 

giáo dục 

Quá trình 

chuyển đổi  

Quốc tế hóa giáo dục là một quá 

trình thay đổi từ một cơ sở giáo dục 

đại học quốc gia sang một tổ chức 

giáo dục đại học quốc tế, dẫn đến 

việc áp dụng tầm nhìn quốc tế về 

mọi khía cạnh của quản lý để nâng 

cao chất lượng giảng dạy, học tập và 

phát triển năng lực của người học. 

2003 Knight  Ngành/ 

Quốc 

gia 

Tiếp cận 

có mục 

tiêu của 

quốc gia 

Quốc tế hóa giáo dục là quá trình 

tích hợp các khía cạnh quốc tế, liên 

văn hóa hoặc khía cạnh toàn cầu vào 

mục đích, chức năng hoặc cung cấp 

dịch vụ giáo dục 
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Năm Tác giả Cấp độ Tiếp cận Định nghĩa 

2008 Knight  Quốc 

gia/ Cơ 

sở giáo 

dục 

Tiếp cận 

các mục 

tiêu cụ thể 

Quốc tế hóa giáo dục là quá trình 

tích hợp các khía cạnh quốc tế, liên 

văn hóa và toàn cầu cho mục tiêu 

(giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ) 

và cung cấp giáo dục đại học tại cấp 

cơ sở giáo dục và cấp quốc gia 

2015 Hans de 

Wit & 

Hunter 

Cơ sở 

giáo 

dục/ 

Quốc 

gia 

Quá trình 

(tiếp cận 

toàn diện 

cả bên 

trong và 

bên ngoài)  

Quốc tế hóa giáo được xem như một 

quá trình có chủ đích trong việc tích 

hợp một khía cạnh quốc tế, đa văn 

hóa hoặc toàn cầu vào mục đích, chức 

năng và hoạt động truyền tải giáo dục 

sau trung học, để nâng cao chất lượng 

giáo dục và nghiên cứu cho tất cả 

sinh viên và đội ngũ học thuật, từ đó 

tạo ra những đóng góp có ý nghĩa cho 

xã hội 

Bảng 2.1: Sự phát triển của các khái niệm quốc tế hóa giáo dục [Nguyễn Trọng 

Hoài, 2020, tr. 3] 

Tại Việt Nam, thuật ngữ quốc tế hóa giáo dục đại học mới xuất hiện trong 

những năm đầu thế kỷ XXI. Quốc tế hóa, với tư cách là một chiến lược phát triển 

giáo dục đại học, là một khái niệm khá mới mẻ ở Việt Nam. Chưa có định nghĩa cụ 

thể, thống nhất được đưa ra, hoặc được ghi nhận về vấn đề này. Nhìn chung, quốc tế 

hóa giáo dục đại học ở Việt Nam được hiểu là tăng cường hợp tác và hội nhập quốc 

tế và khu vực trong lĩnh vực giáo dục. Quá trình này được coi là tất yếu để cải thiện 

hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam. Đối với mục đích của nghiên cứu này,”Quốc 

tế hóa giáo được xem như một quá trình có chủ đích trong việc tích hợp một khía 

cạnh quốc tế, đa văn hóa hoặc toàn cầu vào mục đích, chức năng và hoạt động 

truyền tải giáo dục sau trung học, để nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu 
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cho tất cả sinh viên và đội ngũ học thuật, từ đó tạo ra những đóng góp có ý nghĩa 

cho xã hội” [ Hans de Wit & Hunter, 2015, tr 3].  

Về mặt nội hàm, quá trình được sử dụng để chỉ quốc tế hóa giáo dục đại học 

không phải là một hiện tượng tĩnh, mà là một nỗ lực liên tục, từ đầu vào đến kết quả 

đầu ra, diễn đạt tính chất phát triển không ngừng của khái niệm. Thông qua các quá 

trình này, mục đích nâng cao hiệu quả của giáo dục có thể đạt được, và sứ mệnh của 

giáo dục đại học sẽ được thực hiện tốt hơn. Tính năng có mục đích của quá trình 

quốc tế hóa vào đã được thêm vào khái niệm. Định nghĩa này lấy yếu tố con người 

để nhấn mạnh các mục đích học thuật của quốc tế hóa cho cộng đồng, chứ không 

phải mục đích kinh doanh hoặc thương mại. Theo De Wit & Hunter (2015), quốc tế 

hóa giáo dục đại học cần góp phần đổi mới cách dạy, học, nghiên cứu và sự tham 

gia của người dân. Thuật ngữ quốc tế, liên văn hóa và toàn cầu ở đây có thể sử 

dụng với ý nghĩa là các mối liên hệ giữa các quốc gia, các nền văn hóa khác nhau 

trên phạm vi toàn thế giới. Trên thực tế, có sự tồn tại rất đa dạng của các nền văn 

hóa khác nhau trong một cộng động, quốc gia, vì vậy thuật ngữ liên văn hóa được 

sử dụng để lý giải cho các hoạt động quốc tế hóa trong nước. Các thuật ngữ này bổ 

sung cho nhau và đem lại cách hiểu phong phú cả về chiều rộng cũng như chiều sâu 

cho quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học. Thuật ngữ tích hợp được sử dụng để 

diễn đạt quá trình truyền tải hoặc lồng ghép, tiếp nhận và dung hoà các khía cạnh 

quốc tế, liên văn hóa vào chính sách của quốc gia hoặc chương trình giáo dục đại 

học cụ thể. Mục đích, chức năng và hoạt động truyền tải giáo dục đại học được sử 

dụng cùng nhau đề cập đến vai trò và mục tiêu tổng thể mà giáo dục đại học có thể 

đóng góp đối với một quốc gia, khu vực hoặc cụ thể hơn là sứ mệnh hoặc nhiệm vụ 

hơn của các cá nhân hoặc tổ chức. Với cách hiểu này, chúng ta có thể xem xét quốc 

tế hóa giáo dục đại học dưới góc độ rộng lớn hơn đó là quốc gia, dân tộc đồng thời 

cũng lý giải được quá trình này là một hiện tượng phức tạp, nhiều khía cạnh, một 

phương tiện để đạt được những mục tiêu rộng lớn hơn, hay nói cách khác, nó là 

nguồn lực quan trọng để giáo dục đại học hướng tới, trước hết là hệ thống giáo dục 
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đại học đạt chuẩn quốc tế và rộng lớn hơn là đóng góp cho quốc gia trong bối cảnh 

toàn cầu hiện nay. 

Có thể nói, khái niệm này mang tính phổ quát và toàn vẹn nhất định, có thể áp 

dụng đối với Việt Nam nói riêng và nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa và các hệ 

thống giáo dục khác nhau và có thể sử dụng để so sánh giữa các quốc gia, khu vực 

trên thế giới. Các bên liên quan đến quá trình này có thể kể đến các tổ chức quốc tế, 

chính phủ các quốc gia, khu vực, các cơ sở giáo dục đại học, các đơn vị trực thuộc 

trường đại học, giảng viên, sinh viên. Không có một mô hình cụ thể nào cho tất cả. 

Các tổ chức giáo dục đại học tham gia vào quá trình quốc tế hóa vì nhiều lý do, bao 

gồm các lý do kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục [Knight, J., & de Wit, H., 

1995, trang 5-32].  

Xét về cấp độ, có thể chia ra: Cấp độ toàn cầu, Cấp độ quốc gia, Cấp độ thể 

chế, Cấp độ chương trình và Cấp độ cá nhân [Zhou, Jiangyuan, 2016] (Hình 2.1).  

 

Hình 2.1. Các cấp độ quốc tế hoá giáo dục đại học 

Trong khuôn khổ luận án sẽ tập trung nghiên cứu ở cấp độ quốc gia. Ở cấp độ 

này, cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng và thực thi các chính sách quốc tế hóa 
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thường là các Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đơn vị tương đương. Tuy nhiên, tùy 

thuộc vào từng lĩnh vực trọng tâm và hoạt động của các chính sách đó, các bộ, ban 

ngành khác nhau có thể có thể cùng phối hợp tham gia với những vai trò khác nhau, 

như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao… 

Một số quốc gia cũng thành lập các cơ quan chuyên trách hoặc các tổ chức bên 

cạnh Bộ Giáo dục để thực hiện các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học. Đặc 

điểm nổi bật của các tổ chức này là họ nhận tài trợ từ Chính phủ hoặc các tổ chức, 

các quỹ bên ngoài để phát triển và quản lý các chương trình, sáng kiến do Chính 

phủ tài trợ. Các tổ chức này có thể có nhiều văn phòng đại diện tại các quốc gia 

khác nhau. Ví dụ như Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD) có văn phòng đại 

diện, trung tâm thông tin tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Hội đồng 

Anh (British Council) là một tổ chức của Vương quốc Anh chuyên môn trong lĩnh 

vực giáo dục và văn hóa quốc tế có trụ sở tại trên 110 quốc gia khác nhau. Hay sự 

có mặt của Viện Khổng Tử của Trung Quốc với gần 500 cơ sở tại trên 100 quốc gia. 

Sự tham gia tích cực và trực tiếp nhất đó là các cơ sở giáo dục đại học, các cơ 

quan trực thuộc, giảng viên, người học trên toàn thế giới. Ở cấp độ cơ sở giáo dục, 

vai trò trung tâm của khía cạnh quốc tế đối với cơ sở giáo dục đại học được đề cao, 

điều này đảm bảo rằng sinh viên được chuẩn bị cho một xã hội toàn cầu ngày càng 

kết nối với nhau. Trọng tâm vẫn là “truyền tải các quan điểm quốc tế và so sánh trong 

các sứ mệnh giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ của doanh nghiệp giáo dục đại học. 

Đánh giá về quốc tế hoá giáo dục đại học. Khi quốc tế hóa giáo dục đại học 

ngày càng được công nhận và chú ý hơn, đánh giá quốc tế hóa ngày càng trở thành 

một vấn đề quan trọng [De Wit 2002, 2010; Knight 2008]. Rất nhiều nghiên cứu 

trước đây cho rằng các tổ chức nên đánh giá quốc tế hóa bằng cách xác định sự hiểu 

biết chung về quốc tế hóa là gì, xác định cách quá trình phát triển dựa vào các bối 

cảnh của từng thể thể chế riêng biệt và đo lường các tác động thực tế của quốc tế 

hóa đối với việc học tập của sinh viên và sự phát triển của trường đại học [Coryell 

et al. 2012; De Wit 2010; Knight 2008; Peterson và Helmes 2013]. Một vấn đề 

thách thức khác là mặc dù nhiều thể chế đã nỗ lực trong việc phát triển quốc tế hóa, 



50 

 

nhưng họ không thể đo lường chính xác sự phát triển và hướng quốc tế hóa trong 

khuôn viên của họ. Đánh giá quốc tế hóa giáo dục đại học là một quá trình phức tạp 

với nhiều yếu tố liên quan. Mỗi chủ thể, trong các chương trình khác nhau tại các cơ 

sở khác nhau, đều có trọng tâm và cách hiểu riêng về quốc tế hóa.  

Năm 1999, OECD xuất bản một cuốn sách do Jane Knight và Hans de Wit 

biên tập với tựa đề “Chất lượng và Quốc tế hóa trong Giáo dục Đại học (Quality 

and Internationalisation in Higher Education)”, cung cấp một công cụ và hướng dẫn 

để đánh giá các chiến lược quốc tế hóa dựa trên một số đánh giá thí điểm tại các tổ 

chức khác nhau trên thế giới. Vào thời điểm đó, hai vấn đề chính được xem xét có 

liên quan: giá trị mà quốc tế hóa đóng góp cho giáo dục đại học và chất lượng của 

chính các chiến lược quốc tế hóa. Bản chất quá trình quốc tế hoá cũng là một quá 

trình động. Theo Knight (ibid, 48-49) đánh giá về quốc tế hóa giáo dục, nên sử dụng 

cả các biện pháp định lượng và định tính. Theo tác giả, để xác định những khối 

lượng đo lường này là một thách thức. “Các biện pháp này cần phải phù hợp, rõ 

ràng, đáng tin cậy, nhất quán, dễ tiếp cận và dễ sử dụng; Các biện pháp như vậy cần 

phải phù hợp với mục tiêu mong muốn và giới hạn ở phù hợp nhất; và nên được sử 

dụng trong một khoảng thời gian dài để có được bức tranh chân thực về tiến trình 

quốc tế hóa. 

Trên cơ sở quy trình đánh giá chất lượng quốc tế hóa năm 1999, một số sáng 

kiến để phát triển các công cụ và biện pháp để đo lường quốc tế hóa đã được thực 

hiện như: Tổ chức Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) của Tây Ban Nha đã tiến hành một dự án thí điểm trong năm 2005-2006 

với mục đích đánh giá mối quan hệ quốc tế của các trường đại học liên quan đến 

năm trường đại học Tây Ban Nha; Trung tâm Phát triển Giáo dục Đại học (CHE) 

hợp tác với một nhóm các tổ chức giáo dục đại học của Đức đã phát triển một danh 

sách các chỉ số, “Cách đo lường tính quốc tế và quốc tế hóa của các cơ sở giáo dục 

đại học: Các chỉ số và số liệu chính (http: // www. che.de/); Tổ chức Hợp tác Quốc 

tế về Giáo dục Đại học của Hà Lan (Nuffic) phối hợp với một nhóm các tổ chức của 

Hà Lan, đã phát triển một công cụ, MINT (Bản đồ quốc tế hóa) để giúp các tổ chức 
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và chương trình của họ đánh giá mức độ quốc tế của họ. Nó được định nghĩa là một 

công cụ để đạt được các mục tiêu quốc tế hóa đã định; một cách để lập hồ sơ và xác 

minh tổ chức riêng; và một công cụ để hỗ trợ đánh giá, và một phương pháp để làm 

cho việc đánh giá điểm chuẩn với các tổ chức và chương trình khác trở nên dễ dàng 

hơn. Nuffic sử dụng thuật ngữ “kích thước (dimensions)”: Mục tiêu quốc tế hóa, 

hoạt động quốc tế hóa, cơ sở vật chất…; Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế NAFSA 

đã xuất bản một báo cáo thường niên có tựa đề Quốc tế hóa cơ sở: Hồ sơ thành công 

tại các trường cao đẳng và đại học từ năm 2003. Mỗi năm, ấn phẩm này hồ sơ các 

trường cao đẳng và đại học, nêu bật các phương pháp hay nhất trong các khía cạnh 

khác nhau của quá trình quốc tế hóa. Nafta sử dụng các tiêu chí như: khuôn viên 

trường đã được quốc tế hóa tới các đơn vị, phòng ban, bộ môn; Có bằng chứng về 

sự hỗ trợ thực sự của các cấp quản lý với quốc tế hóa; Những kết quả quốc tế hóa 

với sinh viên; Có nội dung quốc tế hóa trong sứ mệnh; Quốc tế hóa chương trình; 

Quốc tế hóa trong nghiên cứu…Có thể thấy các tiêu chí này không đồng nhất với 

mọi quốc gia, mọi cấp độ khác nhau. Điểm chung là hướng đến việc đánh giá các 

chiến lược thể chế hơn là chương trình.  

Đối với Việt Nam, khi nghiên cứu về quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học ở 

Việt Nam (giai đoạn 2001 -2020), là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam có 

những đặc thù và khác biệt cả về xuất phát điểm của nền giáo dục trong nước cũng 

như mục tiêu, chiến lược và quá trình triển khai thực hiện. Trong khuôn khổ của 

nghiên cứu này, luận án sẽ nghiên cứu và đánh giá kết quả dựa trên những nhóm lý 

do quốc tế hóa giáo dục đại học, mục tiêu của từng chương trình, hoạt động của thể 

để xem xét những kết quả đã đạt được, mặt còn hạn chế, từ đó đưa ra một số khuyến 

nghị cho giai đoạn tiếp theo. 

Các hoạt động trọng tâm của quốc tế hóa, trên thực tế, tùy vào điều kiện, đặc 

điểm và mục đích của mỗi chủ thể khác nhau, sẽ có những cách tiếp cận cũng như 

chú trọng khác nhau để triển khai các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học. 

Những cách tiếp cận này giúp mô tả và đánh giá cách thức xây dựng chiến lược 

quốc tế hóa [Knight, 1997, tr6]. Đồng thời, quốc tế hóa giáo dục đại học được thực 
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hiện với những trọng tâm khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm của từng cơ sở giáo 

dục, từng quốc gia dân tộc. Theo Altbach, P, & Knight, J., quốc tế hóa bao gồm 

nhiều lựa chọn [Altbach, P, & Knight, J., 2007, tr 291] và sự đa dạng đó nên được 

khuyến khích [Aerden, A., Decker, F.D., Divis, J., Frederiks, M., & de Wit, H., 

2013, tr 62]. 

Knight và De Wit [Knight và De Wit, 1995, tr 17-21] đã phân loại các chương 

trình quốc tế hóa thành bốn loại: (1) các hoạt động liên quan đến nghiên cứu, (2) 

các hoạt động liên quan đến giáo dục, (3) các hoạt động ngoại khóa và dịch vụ của 

thể chế và ( 4) các hoạt động liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác phát triển. 

Knight [Knight, 1997, tr 14-15] đã phân loại quốc tế hóa giáo dục thành (1) chương 

trình học, (2) hoạt động nghiên cứu và học thuật, (3) hoạt động ngoại khóa (4) quan 

hệ đối ngoại và dịch vụ (cả trong và ngoài nước). Hans de Wit [Hans de Wit, 2002, 

tr 111] sắp xếp lại thành 6 nội dung chính: (1) chương trình học, (2) nghiên cứu và 

hợp tác học thuật, (3) hỗ trợ kỹ thuật, (4) xuất khẩu tri thức, (5) giáo dục xuyên 

quốc gia và (6) các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, các cách phân loại này chủ 

yếu dựa trên đặc điểm và thực tiễn triển khai tại các quốc gia phát triển. 

Tại Việt Nam đến nay, là một quốc gia đang phát triển, các nghiên cứu hiện có 

về quốc tế hóa trong giáo dục đại học Việt Nam chủ yếu liên quan đến ba chủ đề 

chính: ảnh hưởng của quốc tế hóa đến giáo dục Việt Nam, dịch chuyển người học 

và cán bộ, hợp tác quốc tế, các chương trình quốc tế và giảng dạy quốc tế [Tran & 

Marginson, 2018, tr4]. Chính sách phát triển tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác quốc tế và tập trung các hoạt động dịch chuyển ra 

nước ngoài [Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020]. Ngoài mô hình giáo dục 

xuyên quốc gia, các hoạt động hợp tác quốc tế khác bao gồm các chương trao đổi 

quốc tế, hợp tác nghiên cứu, phát triển các cơ sở giáo dục và trung tâm nghiên cứu 

trọng điểm với sự hợp tác với đối tác nước ngoài cũng là một trong những ưu tiên 

của Chính phủ Việt Nam. Quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học tại Việt Nam có 

thể bao gồm những hoạt động cơ bản sau (biểu đồ 2.2):  
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Biểu đồ 2.2: Một số hoạt động quốc tế hoá giáo dục đại học tại Việt Nam 

(1) Hoạt động hợp tác quốc tế. Trong những năm qua, các cơ sở giáo dục đại 

học tại Việt Nam đang rất tích cực, chủ động mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc 

tế, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thúc đẩy các hoạt động trao đổi giảng viên, sinh 

viên, liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu khoa học…(2) 

Hoạt động dịch chuyển, trao đổi sinh viên, giảng viên (hay các hoạt động quốc tế 

hóa thực hiện ở cấp độ cá nhân). Đây được coi là nền tảng của quá trình quốc tế hóa 

từ trước đến nay. (3) Hoạt động quốc tế hóa chương trình và giảng dạy (các hoạt 

động quốc tế hóa từ cấp độ thể chế). Có thể hiểu đó là sự tích hợp có mục đích của 

các yếu tố quốc tế và liên văn hóa vào chương trình giảng dạy đại học nhằm xây 

dựng nền tảng kiến thức toàn cầu và năng lực liên văn hóa của sinh viên. (4) Hoạt 

động hợp tác giáo dục xuyên quốc gia/ các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. 

Nó bao gồm một số hình thức như xây dựng các chi nhánh, các cơ sở tại nước 

ngoài, hoặc các chương trình liên kết đào tạo… Cũng như các hoạt động khác, giáo 

dục xuyên biên giới cũng có những động cơ hoặc mục tiêu khác nhau, chẳng hạn 

như tạo những tiền đề, điều kiện để hợp tác phát triển, vun đắp tình hữu nghị, thực 

 

Hoạt 

động 

hợp tác 

quốc tế 

 

Hoạt 

động 

quốc tế 

hóa 

nghiên 

cứu 

 

Phát 

triển 

các 

trường 

đại học 

xuất 

sắc 

Hoạt động 

hợp tác 

giáo dục 

xuyên quốc 

gia/ các 

chương 

trình liên 

kết đào tạo 
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hiện “quyền lực mềm” và tăng cường các nỗ lực ngoại giao công chúng hoặc trao 

đổi học thuật, tạo doanh thu…Sự tham gia của Chính phủ các quốc gia trong những 

hoạt động này có thể bao gồm: phát triển quan hệ đối tác, liên kết song phương, đa 

phương giữa các chính phủ hoặc thông qua các tổ chức, hiệp hội trên toàn cầu. Cho 

dù là đối với quốc gia xuất khẩu hoặc quốc gia nhập khẩu chương trình này, đó là 

một khía cạnh quan trọng của các cam kết chính sách đối ngoại giữa các quốc gia. 

Đối với nước nhận như Việt Nam, giáo dục xuyên biên giới có thể mang lại những 

cơ sở để củng cố cơ sở hạ tầng chính trị và xã hội, hiện đại hóa nền kinh tế. Còn đối 

với nước xuất khẩu, việc cung cấp các chương trình xuyên biên giới với trọng tâm 

là hợp tác để phát triển, có thể góp phần củng cố sức mạnh mềm, nâng cao hình ảnh 

và uy tín quốc gia đó ở nước ngoài. (5) Phát triển các trường đại học xuất sắc (hoạt 

động quốc tế hóa giáo dục đại học thực hiện ở cấp Chính phủ). (6) Hoạt động quốc 

tế hóa nghiên cứu. Các hoạt động này đang được thực hiện bởi nhiều quốc gia trên 

thế giới, cũng như các khu vực, đặc biệt là tại Châu Âu. Rất nhiều sáng kiến được 

thực hiện như Chương trình tài trợ cho các chuyến thăm viếng của các chuyên gia, 

học giả. Thông qua đó, một số quốc gia tiếp nhận như Việt Nam có thể giới thiệu 

những cơ hội cụ thể mà hệ thống giáo dục đại học của họ có thể cung cấp cho các 

học giả đến thăm, để tận dụng kiến thức chuyên môn của chuyên gia hoặc đơn giản 

là xây dựng thiện chí quốc tế thông qua các kênh ngoại giao công chúng. Trong một 

số trường hợp khác, mục tiêu của các hoạt động này có thể nhằm hỗ trợ sự phát 

triển chính trị, kinh tế, xã hội và / hoặc học thuật ở các nước cử đi. Trên thực tế, có 

thể có rất nhiều những cách tiếp cận đa hướng đối với các hoạt động này, cũng như 

các mục tiêu song phương cụ thể thể hiện mong muốn cùng có lợi giữa nước gửi và 

nước nhận. Bên cạnh đó, còn có các chương trình thu hút giảng viên, chuyên gia từ 

nước ngoài hồi hương. Chiến lược được thực hiện bởi một loạt các quốc gia trong 

đó có Việt Nam nhằm tập trung nguồn lực tri thức đóng góp cho sự phát triển trong 

nước. 
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2.2. Cơ sở lý luận  

2.2.1. Chủ nghĩa Mac – Lenin 

Là những người đầu tiên đã nghiên cứu giáo dục một cách khoa học, Chủ 

nghĩa Mac - Lenin khẳng định con người không chỉ là chủ thể của hoạt động sản 

xuất vật chất, mà nó còn là chủ thể của quá trình lịch sử, của tiến bộ xã hội. Đặc biệt 

là trong nền kinh tế tri thức thì vai trò con người đặc biệt quan trọng. Ph.Ăngghen 

khẳng định: “nền công nghiệp do toàn xã hội thực hiện một cách tập thể và có kế 

hoạch lại càng cần có những con người có năng lực phát triển toàn diện, đủ sức tinh 

thông toàn bộ hệ thống sản xuất”[ Nguyễn Đức Bình và nhóm tác giả, 1995]. Bằng 

phương pháp duy vật lịch sử, ông đã phân tích một cách khoa học và rõ ràng mối 

quan hệ biện chứng thúc đẩy lẫn nhau và tạo điều kiện cho nhau giữa xã hội, nền 

sản xuất và con người.  

Về tính chất, giáo dục được quy định bởi các điều kiện kinh tế, chính trị, xã 

hội. Giáo dục luôn phát triển phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

và quan hệ sản xuất. C.Mac, Ph. Angghen và Lê nin đều đánh giá cao vai trò quan 

trọng của giáo dục đối với sự phát triển của xã hội nói chung và đối với mỗi quốc 

gia, dân tộc nói riêng. Đối với một quốc gia bất kỳ, trong các điều kiện và nguồn 

lực để phát triển kinh tế - xã hội thì nhân tố con người luôn giữ vai trò hết sức quan 

trọng trong quá trình phát triển. Thông qua việc góp phần hình thành và phát triển 

nhân cách cá nhân, giáo dục góp phần quyết định sự vận động và phát triển của xã 

hội. Giáo dục là thứ vũ khí kỳ diệu. Theo đó, giáo dục được coi là một công cụ quan 

trọng, phục vụ cho những mục đích chính trị nhất định: về giáo dục, chế độ khác thì 

giáo dục cũng khác [Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, 2011]. 

2.2.2. Tư tưởng Hồ chí Minh 

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoại giao là một mặt trận, một nhân tố tạo nên 

sức mạnh tổng thể của cách mạng. Tuy nhiên, chỉ riêng hoạt động ngoại giao sẽ 

không thể làm nên thắng lợi. Ngoại giao cần được kết hợp chặt chẽ với chính trị, 

với kinh tế với văn hóa và các lĩnh vực khác. Hoạt động ngoại giao chỉ có thể giành 

thắng lợi khi có chính trị, kinh tế và văn hóa, quân sự làm nền móng. Trong mối 

https://hcma.vn/C%C3%A1cb%C3%A0ivi%E1%BA%BFtkh%C3%A1c/tabid/96/ctl/Edit/mid/468/Default.aspx#_ftn3


56 

 

liên hệ giữa Văn hóa và Chính trị, chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng,trình độ văn hóa 

của nhân dân càng nâng cao sẽ giúp cho quốc gia đẩy mạnh công cuộc khôi phục 

kinh tế, phát triển dân chủ. Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân cũng là việc cần 

thiết để xây dựng Việt Nam thành một quốc gia hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu 

mạnh. Do đó, văn hóa giáo dục là lĩnh vực được chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi 

trọng. Người nói “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục chiếm một vị trí quan 

trọng, bao gồm một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề 

cơ bản của giáo dục Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người đã đặt nền 

móng và xây dựng nền giáo dục dân chủ mới cho đất nước. Bác Hồ luôn coi giáo 

dục là quốc sách hàng đầu, là con đường căn bản để chấn hưng dân tộc, là nền tảng 

của sự tiến bộ xã hội, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy con người phát 

triển toàn diện. Vận nước hưng hay suy phụ thuộc vào giáo dục. Phát triển giáo dục 

là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của toàn xã hội. 

Được hình thành trong bối cảnh tình hình thế giới cũng như trong nước có 

nhiều biến động những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về giáo dục là sự kế thừa, tiếp thu biện chứng, có chọn lọc, lọc bỏ, sáng tạo và phê 

phán từ những tư tưởng văn hóa phương Đông, tư tưởng của các nhà khai sáng 

Pháp, và đặc biệt là tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Trên cơ sở đó và cùng với 

quá trình hoạt động thực tiễn cách mạng sinh động, phong phú, trong và ngoài nước 

qua nhiều thời kỳ và giai đoạn của mình, Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm có tính 

toàn diện, hết sức sâu sắc, mới mẻ, tiến bộ và hiện đại, góp phần nâng tư tưởng Hồ 

Chí Minh về giáo dục lên một trình độ mới mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa lý 

luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là trong bối cảnh mới, thời đại của hội nhập và phát 

triển. 

Về mục tiêu, theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu của giáo 

dục chính là để phục vụ tổ quốc. Tư tưởng này được thể hiện nhất quan thông qua 

những chỉ thị, những lời căn dặn và hành động thực tiễn của Người. Phát biểu tại 

Đại hội giáo dục phổ thông toàn quốc năm 1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: 



57 

 

“Dạy và học cần phải theo nhu cầu của dân tộc, của Nhà nước” [Hồ Chí Minh, 

2011, tr. 291]. “Dân tộc tiến lên, cán bộ cũng phải tiến lên. Cán bộ phải tiến trước 

để đưa dân tộc tiến lên mãi” [Hồ Chí Minh, 2011 tr.371]. Trình độ phát triển kinh tế 

- xã hội của đất nước phụ thuộc vào trình độ được giáo dục, đào tạo của con người. 

Tương lai của dân tộc gắn với sự phát triển của giáo dục, như lời Bác dạy: “Non 

sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài 

vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ 

một phần lớn ở công học tập của các em” [Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, 2011, 

tr.35]. Với tư tưởng này, giáo dục đã thực sự không chỉ giữ vai trò nâng cao dân chí 

mà còn góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng cho sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nhận thức một cách sâu sắc rằng nền giáo dục 

của Việt Nam vừa phải không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học kỹ thuật 

tiên tiến của nhân loại đặc biệt là từ các nước phát triển hơn, vừa phải phù hợp với 

điều kiện cụ thể của dân tộc Việt Nam. Trong thư gửi Kiều bào Pháp năm 1969 bác 

viết: “Tôi cũng mong anh chị em trí thức, sinh viên và công nhân gắng sức học tập 

nắm vững khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới, để sau này về nước góp phần vào 

công cuộc xây dựng Tổ quốc ta mau chóng trở thành một nước giàu mạnh” [Hồ Chí 

Minh toàn tập, tập 15, tr.543]. Từ đó, bác khuyên các các bộ, giáo viên rằng “…xã 

hội loài người ngày nay tiến lên nắm lấy nguyên tử. Người ta chinh phục thiên 

nhiên, chiếm cả cung trăng nữa. Tất cả tiến bộ rất nhanh. Cán bộ và giáo viên cũng 

phải tiến bộ nhanh cho kịp thời đại thì mới làm được nhiệm vụ” [Hồ Chí minh toàn 

tập, tập 12, tr.266].  

Bên cạnh việc chú trọng đào tạo bồi dưỡng nhân tài trong nước, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh cũng có chủ trương tăng cường việc cử sinh viên, cán bộ trong nước đi 

học tập kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật và thiết lập những mối quan hệ với 

các nước. Ðó là một trong những chính sách đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất 

nước. Ngay từ tháng 7 năm 1926, một số thiếu niên ưu tú đã được Bác gửi sang 

Liên Xô để học tập và rèn luyện. Sau chiến dịch Biên giới năm 1950, trong bối cảnh 
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cuộc kháng chiến đang diễn ra khốc liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi nhiều học 

sinh đi du học ở Trung Quốc và Liên Xô. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhiều 

thế hệ thanh niên ưu tú được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi sang đào tạo ở các nước xã 

hội chủ nghĩa. Vì thế, sau năm 1975, Việt Nam có trên 30.000 cán bộ có trình độ 

trung cấp kỹ thuật trở lên [Nguyễn Thế Thắng, 2019]. Họ trở thành những nhà khoa 

học đầu đàn, là đội ngũ cốt cán của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng 

đất nước sau chiến tranh và làm cầu nối hữu nghị với các nước. Đầu tiên là Chủ tịch 

Hồ Chí Minh – Chủ tịch nước đầu tiên của nhà nước Việt Nam độc lập, anh hùng 

giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Bên cạnh đó, có thể kể đến những 

tên tuổi nổi tiếng và giữ chức vụ quan trọng như: Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên 

của Đảng Cộng sản Đông Dương; Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập – các Tổng Bí thư 

tiếp theo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Nguyễn Văn Tạo – Bộ trưởng Bộ lao 

động; Nguyễn Khánh Toàn – giáo sư đỏ của Quốc tế Cộng sản, Chủ nhiệm đầu tiên 

của Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam; Trần Văn Giàu – cây đại thụ trong giới trí 

thức Việt Nam thời hiện đại [Lê Văn Thịnh, 2017]. 

Có thể nói, trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tư tưởng của Người là một kho 

tàng những giá trị nhân văn cao cả, tư tưởng đó không chỉ có ý nghĩa lý luận và thực 

tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam mà còn có ý nghĩa thiết thực 

trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước, phục vụ cho quá trình đổi mới và hội nhập hiện nay. Trong xu thế 

toàn cầu hóa, quốc tế hóa, những tư tưởng quý báu của người đã được Đảng và Nhà 

nước phát triển, mở rộng và tiếp tục soi sáng con đường hội nhập, hợp tác quốc tế 

của nền giáo dục Việt nam trong tình hình mới.  

2.2.3. Chủ nghĩa Tự do 

Chủ nghĩa Tự do là một lý thuyết quan hệ quốc tế có lịch sử lâu đời. Chủ 

nghĩa Tự do cho rằng hợp tác sẽ ngày càng gia tăng và thay thế cho xung đột. Xu 

thế hợp tác không chỉ phát triển bề rộng mà cả bề sâu với quá trình hội nhập quốc 

tế. Bên cạnh đó, bối cảnh nền kinh tế thị trường và tương tác nhiều mặt giữa các 

quốc gia sẽ đem lại sự phụ thuộc lẫn nhau. Sự phụ thuộc lẫn nhau chính là kết quả 
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có tác động mạnh mẽ lên quan hệ quốc tế. Sự phụ thuộc này diễn ra ở mọi bộ phận, 

tầng lớp khác nhau, trong đó có giới tri thức đại học, một bộ phận quan trọng của 

nền kinh tế thị trường. Nhìn chung, sự phụ thuộc lẫn nhau sẽ tạo sự hiểu biết lẫn 

nhau và tạo điều kiện cho sự hợp tác. Nó thúc đẩy trao đổi các giá trị và thúc đẩy 

toàn cầu hóa để hình thành ngày càng nhiều điểm chung, tạo tính hướng chung cho 

quan hệ quốc tế.  

Một trong những cơ sở quan trọng cho sự phát triển của Chủ nghĩa Tự do đó là 

chủ nghĩa đa nguyên, đa nguyên về chủ thể quan hệ quốc tế và đa nguyên về các lực 

lượng trong hoạt động đối ngoại quốc gia. Quốc gia không phải là chủ thể duy nhất 

trong quan hệ quốc tế mà còn có sự tham gia cả rất nhiều chủ thể phi quốc gia khác. 

Theo đó, sinh viên, các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ về giáo dục đại 

học khi thúc đẩy các hoạt động quốc tế hóa của mình đều có thể trở thành những 

chủ thể quan trọng của quan hệ quốc tế. Sự tham gia ngày càng tăng của các chủ thể 

này khiến cho quan hệ quốc tế giữa các quốc gia trở thành đan xen lợi ích với nhau. 

Tuy nhiên những lợi ích này cũng gắn bó với nhau nên các lĩnh vực cũng có tương 

tác với nhau. Điều này lý giải về tầm quan trọng của các mối quan hệ về văn hóa, 

giáo dục giữa các quốc gia và sự tương tác của nó với lĩnh vực chính trị, ngoại giao. 

Từ những luận điểm trên, có thể thấy được không một quốc gia nào có thể bảo 

vệ chủ quyền của mình dựa vào chính sách cô lập. Các quốc gia cần phải tăng 

cường các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau một cách linh hoạt trên nhiều khía cạnh 

trên cơ sở giữ vững độc lập và chủ quyền.  

Việt Nam nói riêng và các quốc gia trên thế giới luôn chủ động và mong muốn 

thúc đẩy hợp tác, tương tác lẫn nhau với các quốc gia trên mọi lĩnh vực, trong đó có 

giáo dục đại học. Các hoạt động tương tác quốc tế về giáo dục đại học trên cơ sở 

chia sẻ lợi ích chung đó đã không ngừng được mở rộng, bổ trợ cho nhau đã góp 

phần thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa, xã hội, thúc đẩy giao lưu nhân dân. Từ đó, 

thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao giữa các 

quốc gia trên thế giới. Mặt khác, sự phát triển không ngừng và đa dạng của các loại 
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hình quốc tế hóa giáo dục đại học cũng kéo theo nhận thức về vai trò ngày một tăng 

của các cá nhân, chủ thể phi chính phủ khi tham gia vào quá trình này. 

Từ những luận điểm trên cho thấy, quốc tế hoá là xu hướng này đã và đang 

phát triển mạnh mẽ của giáo dục đại học trên thế giới hiện nay. Các quốc gia trên 

thế giới luôn đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh hoạt động quốc tế hoá, tăng cường hội 

nhập và hợp tác với nền giáo dục toàn cầu. Đó là những tiền đề quan trọng để Việt 

Nam có thể đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các quốc gia khác. 

2.2.4. Chủ nghĩa Kiến tạo 

Khung lý thuyết được áp dụng cho nghiên cứu này là mô hình mang tính xây 

dựng từ lý thuyết quan hệ quốc tế. Ra đời muộn hơn nhiều so với hệ thống lý thuyết 

của Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tự do, Chủ nghĩa Kiến tạo cũng đã xây 

dựng được hệ thống lý thuyết tương đối hoàn thiện về quan hệ quốc tế, bao gồm 

nhiều luận điểm mới.  

Trái ngược với các lý thuyết truyền thống về Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ 

nghĩa Tự do, Chủ nghĩa Kiến tạo nhấn mạnh tầm quan trọng của các ý nghĩa liên 

quan trong quan hệ quốc tế. Chủ nghĩa Kiến tạo lại cho rằng bản sắc, các chuẩn tắc, 

niềm tin và các giá trị cũng mang tính cấu trúc và tạo nên ảnh hưởng mạnh mẽ lên 

các hoạt động chính trị – xã hội. Sự tương tác giữa các quốc gia trở thành một phần 

của các mối quan hệ xã hội bao gồm việc chia sẻ kiến thức, nguồn lực vật chất và 

kinh nghiệm thực tiễn [Wendt, A., 1995]. Theo các nhà kiến tạo, mỗi quốc gia có 

một bản sắc quốc gia, hay cách quốc gia đó nhận thức về bản thân mình, và bản sắc 

quốc gia này giúp định hình các mục tiêu mà quốc gia đó theo đuổi, như an ninh, 

chính sách đối ngoại hay phát triển triển kinh tế. 

Khác với chủ nghĩa duy lý, những người theo Chủ nghĩa Kiến tạo cho rằng lợi 

ích là tự phát sinh trong mỗi chủ thể trong quá trình tương tác, xuất phát từ các đặc 

tính có được thông qua quá trình học hỏi và tiến trình giao tiếp khác, đồng thời phản 

ảnh kinh nghiệm và vai trò quyền lực của chủ thể đó. Các nhà Kiến tạo cũng xem xã 

hội như một môi trường có thể tác động lên các chủ thể chính trị; đồng thời là phạm 
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vi định hình nên các chủ thể trong chính xã hội đó. Họ nhấn mạnh đến yếu tố “luôn 

chịu sự tác động của các tác nhân xã hội”, trong từng hành động của các chủ thể. 

Trao đổi giáo dục thúc đẩy sự tham gia thực sự từ cá nhân đến tổ chức và cả 

cộng đồng. Đàm phán là quan trọng và là một thành phần chính trong ngoại giao. 

Trao đổi giáo dục quốc tế cũng mang lại góc độ đàm phán, mặc dù không chính 

thức, vì chúng thu hút các tác nhân tham gia vào mối quan hệ cho và nhận. Những 

kiến thức chuyên ngành cũng như kiến thức về văn hóa, lịch sử, chính trị của Việt 

Nam, thông qua nhiều hình thức khác nhau của quá trình quốc tế hóa, chủ thể tiếp 

nhận từ các quốc gia khác trên thế giới sẽ có thêm những hiểu biết thực tế sinh 

động. Nhờ đó, đối tác nước ngoài sẽ có những kiến thức rõ ràng và cụ thể hơn về 

Việt Nam. Dựa theo các quan điểm của Chủ nghĩa Kiến tạo, nếu đối tượng tiếp 

nhận quốc tế có những hiểu biết tích cực về quốc gia khác, thì quốc gia đó sẽ có 

những lợi ích nhất định trong các cuộc đàm phán chính sách với nhau. 

Giáo dục quốc tế là tạo ra các mối quan hệ và đối tác lâu dài, là cơ sở tốt để 

xây dựng và thực hiện các chính sách đối ngoại. Thông qua việc sử dụng trao đổi 

giáo dục, một nền tảng tốt được tạo ra để chia sẻ ý tưởng của các cá nhân và quốc 

gia như nhau, và quan hệ đối tác bền vững giữa Việt Nam và các quốc gia sẽ được 

tạo ra trong dài hạn. Mặc dù chậm hơn so với các công cụ ngoại giao khác được sử 

dụng, các chương trình giáo dục hướng đến việc truyền bá một phong cách sống 

toàn diện chứ không phải một quan điểm hay một hành vi cụ thể và các mục tiêu 

này được thực hiện một cách tiến bộ hơn và cũng lâu dài. Ngoài ra, nhiều tác nhân 

bao gồm các chủ thể hợp nhất, từ các cá nhân tham gia trực tiếp, gia đình, bạn bè, 

đồng nghiệp, nhân viên điều phối, đến những người gián tiếp tham gia vào chương 

trình. 

Thông qua các mối quan hệ và liên kết được thiết lập bởi các hoạt động quốc 

tế hoá giáo dục đại học, Việt Nam kỳ vọng sẽ giành được thiện chí từ các sinh viên 

nước ngoài, những người có khả năng ảnh hưởng đến chính phủ của họ về mặt 

chính trị trong tương lai.  
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2.3. Cơ sở thực tiễn 

Thế giới ngày nay đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của toàn cầu hóa, 

cùng sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ làm nền tảng cho nền kinh tế tri 

thức. Giáo dục đại học trên thế giới đã và đang được định hình lại. Trao đổi học 

thuật xuyên biên giới phát triển mạnh mẽ, trở thành hiện tượng giáo dục của toàn 

cầu, đánh dấu một bước phát triển sâu hơn của quốc tế hóa giáo dục đại học. Trong 

bối cảnh đó, cạnh tranh kinh tế quốc tế ngày càng trở lên gay gắt và khốc liệt, nước 

giàu ngày càng giàu hơn vì có ưu thế cạnh tranh trong việc đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến.  

Cùng với đó, hợp tác xuyên biên giới trong giáo dục đại học đang trở thành 

một xu hướng phát triển chính. Ngày càng có nhiều quốc gia, đặc biệt là trên khắp 

châu Á, đang bắt đầu và tham gia các cơ chế hợp tác khu vực, hợp tác xuyên biên 

giới như một chiến lược nhằm tăng cường hệ thống giáo dục đại học của quốc gia 

[ADB, 2012].  

Việt Nam cũng không nằm ngoài sự tác động của những xu thế đó. Giáo dục 

có chất lượng là tiền đề tạo ra nguồn nhân lực bền vững phục vụ sự nghiệp phát 

triển đất nước. Nhu cầu về lao động lành nghề, chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực 

ngày càng tăng. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục sẽ giúp cho Việt Nam có tiền đề xây 

dựng nền kinh tế phát triển với những sáng kiến, đổi mới, công nghệ cao trong một 

thế giới cạnh tranh như ngày nay. Trong những năm qua, Việt Nam đã và đang nỗ 

lực nhằm quốc tế hóa hệ thống giáo dục đại học của mình, quá trình này chịu tác 

động, chi phối của rất nhiều của bối cảnh quốc tế, khu vực cũng như nhu cầu phát 

triển nội tại trong nước. 

2.3.1. Bối cảnh quốc tế và khu vực tác động đến quá trình quốc tế hoá giáo dục 

đại học ở Việt Nam 

Bước sang thế kỷ XXI, giáo dục đại học đã có những bước phát triển liên tục 

và mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng toàn cầu hóa, khu vực hóa, sự phát 

triển của nền kinh tế tri thức là những nhân tố bên ngoài tác động đến quá trình 

quốc tế hóa giáo dục đại học. Xu hướng toàn cầu hóa đã và đang thúc đẩy giáo dục 
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đại học của mỗi quốc gia đổi mới không ngừng, đặc biệt là sự hội nhập quốc tế để 

cập nhật nhanh chóng những tri thức mới. Giáo dục đại học ngày càng có tính phổ 

quát, vai trò và trách nhiệm với xã hội ngày càng cao, chịu sự tác động mạnh mẽ 

của các xu hướng phát triển của các quốc gia và trên thế giới. 

a. Bối cảnh toàn cầu 

Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, tình hình thế giới có những thay đổi đáng 

kể. Xu thế đối thoại hòa bình, hợp tác phát triển trở thành xu thế chính trong mọi 

mối quan hệ quốc tế, ảnh hưởng lớn đến đường lối đối ngoại của mỗi quốc gia, dân 

tộc. Xu thế này ngày càng được tăng cường và lôi cuốn ngày càng nhiều quốc gia 

tham gia, gia tăng các hoạt động giao lưu quốc tế trên mọi lĩnh vực.  

Hợp tác giáo dục đã và đang trở thành xu thế phát triển trên thế giới. Trao đổi 

giáo dục diễn ra mạnh mẽ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo ngày 

càng được quan tâm, đẩy mạnh không chỉ với mục đích trao đổi tri thức, thành tựu 

khoa học mà còn nhằm tranh thủ những nguồn lực ngoài ngân sách quốc gia, sử 

dụng những thành tựu tiên tiến để có thể rút ngắn khoảng cách tri thức và công 

nghệ, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa các nền kinh tế. Ngoài tri thức, còn có thêm 

nhiều những lợi ích kinh tế, chính trị đằng sau những hoạt động trao đổi giáo dục. 

Đây cũng chính là một trong những lý do mà hợp tác giáo dục không ngừng được 

đẩy mạnh. 

- Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng: Lần lượt 

các cuộc cách mạng lần thứ 1,2,3,4 ra đời, có những bước nhảy vọt, ngày càng trở 

thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế tri thức. Cơ 

cấu kinh tế trên thế giới dịch chuyển và biến đổi sâu sắc. Trong bối cảnh đó, khả 

năng làm chủ thông tin, tri thức có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển quốc gia. 

Đồng thời, nó cũng góp phần đắc lực trong quá trình toàn cầu, kết nối mọi quốc gia, 

dân tộc với nhau dù cho có những khác biệt về thể chế chính trị, văn hóa hay tôn 

giáo. Dưới tác động mạnh mẽ của các cuộc cách mạng này, hòa bình, hợp tác, phát 

triển trở thành xu thế lớn của mọi quốc gia. Nó đặc biệt có ý nghĩa với những quốc 

gia đang phát triển như Việt Nam được đi tắt, đón đầu, nắm bắt các cơ hội, vận 
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dụng tiếp thu, rút ngắn dần khoảng cách về trình độ phát triển với thế giới. Song 

song với đó, nền kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ, tạo cơ hội cho việc trao đổi 

thông tin một cách tự do, hình thành nên các xã hội tri thức, nâng cao hiểu biết quốc 

tế cho mọi người dân. Bối cảnh này đặt ra cho giáo dục đại học Việt Nam một 

nhiệm vụ nặng nề, để có thể quốc tế hóa, đổi mới căn bản về tính chất và trình độ 

lực lượng sản xuất trong nước, từ đó tạo ra những biến đổi về kinh tế, chính trị, xã 

hội ,văn hóa, tư tưởng, lối sống và cả kiến trúc thượng tầng của xã hội. 

- Xu thế quốc tế hóa giáo dục đại học gia tăng: Trên thế giới, quốc tế hóa đã 

trở thành một thuật ngữ gắn liền và được chấp nhận rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục 

đại học, việc xây dựng các chiến lược phát triển, tăng cường sự tham gia của quốc 

tế hóa được thực hiện ngày càng nhiều không chỉ ở các cơ sở giáo dục đại học mà 

còn ở cấp độ quốc gia, khu vực. Trong cuộc khảo sát lần thứ 5 của Hiệp hội quốc tế 

các trường Đại học (IAU) tiến hành năm 2018 thu kết quả từ 907 cơ sở giáo dục đại 

học tại 126 quốc gia trên toàn thế giới đã cho thấy phần lớn các cơ sở giáo dục đại 

học (chiếm hơn 90%) có  đề cập đến quốc tế hóa trong kế hoạch chiến lược hoặc sứ 

mệnh của họ. Điều này  rõ ràng cho thấy một thực tế là quốc tế hóa đã trở nên phổ 

biến như thế nào tại các HEI trên toàn thế giới. ngoại trừ khu vực Bắc Mỹ [Giorgio 

Marinoni, 2019]. Các hình thức của quốc tế hóa giáo dục đại học như: kí kết các 

hiệp định hiệp ước đa quốc gia về giáo dục đại học, các hoạt động liên kết đào tạo 

và nghiên cứu xuyên quốc gia, các chương trình dành cho sinh viên quốc tế, mở 

rộng các chi nhánh của trường đại học ở ngoài nước,… đang ngày càng nở rộ và 

phát triển rộng rãi. Quốc tế hóa giáo dục đại học đang dần trở thành một xu thế lớn, 

được nhiều hệ thống giáo dục đại học chọn lựa và coi nó như một điều kiện thuận 

lợi để phát triển và hội nhập với giới tri thức toàn cầu. Tại Ủy ban Châu Âu, Khu 

vực Châu Á, các tổ chức quốc tế như OECD, UNESCO, Ngân hàng thế giới, Chính 

phủ các quốc gia, các tổ chức giáo dục đại học trên thế giới đang dần đặt quốc tế 

hóa trở thành ưu tiên hàng đầu của các chương trình cải cách giáo dục đại học. Theo 

kết quả khảo sát năm 2018 do Hiệp hội Quốc tế các Trường Đại học (IAU) thực 

hiện tại 907 trường Đại học từ 136 quốc gia trên thế giới cho thấy gần 90% các 
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trường đề cập đến quốc tế hóa trong sứ mệnh/ kế hoạch chiến lược của họ [Qiang, 

Z., 2003] .  

Quốc tế hóa được coi là nhân tố chính thay đổi trong giáo dục đại học những 

năm đầu thế kỷ XXI, ở cả các quốc gia phát triển và các quốc gia đang phát triển. 

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nghiên cứu, đổi mới trong giảng dạy, quốc 

tế hóa trong giáo dục ngày càng được các quốc gia đánh giá cao vai trò, được coi 

như phương tiện giúp các nước cải thiện tầm nhìn và tăng ảnh hưởng trên trường 

quốc tế. Bên cạnh Hoa Kỳ, Australia, các quốc gia phát triển ở Châu Âu vốn được 

coi là những đại diện tiêu biểu của quá trình này, trong những năm qua, Đông Á, 

Đông Nam Á và nhiều khu vực khác trên thế cũng đang trở thành khu vực diễn ra 

nhiều hoạt động quốc tế hóa sôi động, có thể kể đến như Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Ấn Độ. Ở Đông Nam Á có Malaysia, Singapore, Thái Lan. Hoặc Brazil 

ở Nam Mỹ, tại Nam Phi và khu vực Trung Đông … Các cơ sở giáo dục tại các quốc 

gia này được kỳ vọng sẽ trở thành những đơn vị đóng vai trò quan trọng trong mạng 

lưới tri thức toàn cầu.  

Sự gia tăng số lượng sinh viên quốc tế, chương trình, dự án hợp tác, sự gia 

tăng cạnh tranh trên các bảng xếp hạng đại học toàn thế giới, sự phủ sóng trên các 

phương tiện truyền thông báo hiệu một thời đại giáo dục đại học toàn cầu mới đang 

tác động mạnh mẽ đến nền giáo dục đại học các quốc gia. Sự xuất hiện của một 

không gian giáo dục trên phạm vi toàn cầu đem lại cho chúng ta những cách nhìn 

mới về quốc tế hóa. Đồng thời, nền giáo dục đại học của các quốc gia cũng đứng 

trước những thách thức không nhỏ chuyển đổi mô hình hoạt động vốn có sang một 

môi trường quốc tế hơn. Cho dù sự tác động của nó là nhiều mặt bao gồm cả những 

thời cơ và thách thức, song sự thay đổi này phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng 

của khía cạnh quốc tế trong giáo dục đại học. Quá trình quốc tế hóa giáo dục đại 

học đã phát triển đều đặn kể từ những năm 1990 đến nay. Hơn 40 năm qua, quốc tế 

hóa đã chuyển dần từ những hoạt động mang tính phản ứng sang một quá trình chủ 

động hơn. Trọng tâm, phạm vi và nội dung của quốc tế hóa cũng được phát triển 

đáng kể. Từ việc chỉ chú trọng các hoạt động hợp tác và viện trợ ở giai đoạn đầu, 
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sang phát triển các chương trình học bổng, trao đổi sinh viên (tiêu biểu như chương 

trình Erasmus của Châu Âu), hoặc hướng đến mục tiêu thương mại như tại Hoa Kỳ, 

Đức, Pháp Anh, Australia. Đến đầu những năm 1990, do ảnh hưởng của cuộc khủng 

hoảng kinh tế Châu Á, Australia và Anh đã khởi đầu sang một xu hướng quốc tế 

hóa mới đó là giáo dục xuyên quốc gia, xuyên biên giới và chuyển giao giáo dục ra 

bên ngoài. Theo đó, chi nhánh và hoạt động giáo dục đã được chuyển giao, mở tại 

nhiều quốc gia như Singapore, Malaysia, Việt Nam, Nam Phi… Sự thay đổi này đã 

được phát triển hơn nữa trong những thập kỷ qua. Song song với đó, sự phân chia 

khu vực truyền thống Bắc – Nam, Đông – Tây cũng giảm dần. Với tầm quan trọng 

ngày càng tăng của Châu Á, sự phát triển mạnh mẽ của khu vực Trung Đông, của 

Mỹ La tinh và Châu Phi đã làm thay đổi toàn cảnh nền giáo dục trên thế giới, nâng 

tầm vóc quốc tế mới cho nền giáo dục đại học toàn cầu. Có thể khẳng định rằng, 

quốc tế hóa giáo dục đại học mang lại cho các quốc gia những giá trị mới, cách tiếp 

cận mới, quan hệ mới và cơ hội mới cho các quốc gia có khả năng cũng như sẵn 

sàng tiếp cận được quá trình này. 

Khi khía cạnh quốc tế của giáo dục được phát triển với những động lực mới và 

trở thành một chủ đề được quan tâm trên phạm vi toàn cầu, thì đòi hỏi các quốc gia, 

trong đó có Việt Nam cần có cách tiếp cận đa chiều hơn để có thể hiểu rõ, nắm bắt 

và vận dụng nó cho quá trình phát triển của đất nước.  

- Toàn cầu hóa tác động mạnh mẽ đến nền giáo dục các quốc gia trên thế giới: 

Toàn cầu hóa đang là xu thế phát triển tất yếu của thế giới, bao trùm và vượt qua 

ranh giới chính trị, địa lý các quốc gia. Sự giao tiếp toàn cầu, sự di chuyển dễ dàng, 

trao đổi ý tưởng và hàng hóa đa dạng. Toàn cầu hóa không chỉ chi phối các hoạt 

động trong lĩnh vực kinh tế mà còn có ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động trong 

lĩnh vực khoa học và giáo dục trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Quan hệ 

song phương, đa phương giữa các quốc gia ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh 

vực. Các thế lực kinh tế, chính trị và xã hội của nền kinh tế toàn cầu “đẩy giáo dục 

đại học thế kỷ XXI theo hướng phát triển hội nhập quốc tế” [Qiang, Z., 2003, trang 

248-270]. Nếu như các Trường Đại học ở thế kỷ XIX chủ yếu được định hình bởi 
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chủ nghĩa dân tộc, thì các Trường Đại học lớn ngày nay đang được định hình bởi 

toàn cầu hóa. Với trình độ phát triển khác nhau, không phải tất cả các cơ sở giáo 

dục đại học các quốc gia đều mang tính quốc tế hoặc chú trọng đến quá trình quốc 

tế hóa, tuy nhiên, tất cả đều sẽ chịu những sự điều chỉnh, ảnh hưởng mạnh mẽ của 

quá trình toàn cầu hóa. Giáo dục đại học một mặt là đối tượng chịu tác động của 

quá trình toàn cầu hóa, mặt khác cũng là chủ thể, là nền tảng cho tri thức, công nghệ 

và liên kết xuyên biên giới, là một trong những tác nhân quan trọng của quá trình 

này. Ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam, vấn đề dịch chuyển quốc tế, cạnh 

tranh toàn cầu, xếp hạng, quốc tế hóa thể chế trở thành các chủ đề trọng điểm được 

các chính phủ đặc biệt quan tâm. Có thể nói, toàn cầu hóa đang tạo ra yêu cầu, động 

lực và điều kiện để thúc đẩy quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam, 

đây vừa là điều kiện thuận lợi, vừa là thách thức. 

Về mặt thuận lợi, cùng với sự phát triển của toàn cầu hóa, sự phát triển của 

công nghệ thông tin và trao đổi học thuật giữa các quốc gia trở nên dễ dàng hơn. 

Ngày càng có nhiều văn bản học thuật được ký kết giữa các đối tác ở các quốc gia 

khác nhau, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học ở các khu 

vực địa lý khác nhau xuất hiện ngày càng nhiều. Việc di chuyển từ quốc gia này 

sang quốc gia khác của sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu cũng trở nên dễ 

dàng và phổ biến hơn. Dòng chảy kiến thức cũng trở nên đa dạng và phong phú 

hơn. Bối cảnh này, đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, sẽ được coi 

là một điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học, tận 

dụng các nguồn lực sẵn có, khai thác một cách có chọn lọc những nguồn lực bên 

ngoài, đưa ra những hướng đi đúng đắn và phù hợp cho riêng mình để có thể khẳng 

định, nâng cao vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. 

Về mặt thách thức, trong một thế giới bị phân cực thành những trung tâm và 

vùng ngoại biên, toàn cầu hóa sẽ thúc đẩy các trung tâm tăng trưởng mạnh hơn và 

áp đảo hơn khiến các vùng ngoại biên ngày càng gặp khó khăn trong xu hướng phát 

triển chung. Trên thực tế, có rất ít khoảng trống để các cơ sở hay hệ thống giáo dục 

đại học có thể phát triển một cách độc lập trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh toàn 
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cầu và sự thống trị ngày càng lớn của các hệ thống giáo dục đẳng cấp quốc tế ở các 

quốc gia phát triển. Các quốc gia với nền giáo dục truyền thống phát triển như tại 

các nước Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và một số nước thuộc Liên hiệp Châu Âu như 

Đức, Pháp… ngày càng quốc tế hóa mạnh mẽ và trở thành trung tâm học thuật có 

sức hút mạnh mẽ đối với toàn thế giới. Cùng với đó sẽ kéo theo sự hình thành và 

phát triển các tập đoàn đa quốc gia vô cùng hùng mạnh, thống trị tri thức và công 

nghệ trên toàn thế giới. Điều này cho thấy, toàn cầu hóa đã tác động làm trầm trọng 

hơn những bất bình đẳng giữa các hệ thống giáo dục đại học trên thế giới. 

Toàn cầu hóa trong thế kỷ XXI đang buộc giáo dục đại học các quốc gia phải 

xem xét cách tiếp cận toàn diện hơn, mở rộng sự tham gia xuyên biên giới của các 

tổ chức và cá nhân. 

Đối với Việt Nam, một mặt, toàn cầu hóa đem lại cơ hội trao đổi, học hỏi, tạo 

động lực đưa chất lượng và hiệu quả của giáo dục đại học trong nước lên một tầm 

cao mới. Song trên thực tế, quá trình quốc tế hóa cũng đối mặt với những thách thức 

không nhỏ. Rủi ro lớn nhất đó là xu hướng các nước đang phát triển ngày càng phụ 

thuộc vào các quốc gia phát triển cả khía cạnh tri thức và các khía cạnh kinh tế, văn 

hóa – xã hội, chính trị khác. Ngoài ra, có những vấn đề về khoảng cách thông tin, 

trình độ tri thức giữa các quốc gia, cơ sở vật chất nghèo nàn, khả năng đánh giá vai 

trò của quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học đối với sự phát triển đất nước nói 

chung và quan hệ quốc tế nói riêng đang là rào cản đối với nhiều quốc gia đang phát 

triển khi bước vào kỷ nguyên mới. Các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng 

đang phải đối diện với những thách thức trong giáo dục, nhất là khi thực hiện quốc 

tế hóa giáo dục. Trong bối cảnh đó, vai trò của giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục 

đại học càng trở nên quan trọng và trở thành quốc sách hàng đầu đối với Việt Nam 

và các quốc gia trên thế giới. Có thể khẳng định rằng, nền giáo dục đại học của Việt 

Nam không thể đứng ngoài xu hướng quốc tế hóa. Để có thể vượt qua những thách 

thức này, vấn đề đặt ra là cần phải khéo léo, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực 

và xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước. Quốc 

tế hóa toàn diện nền giáo dục, từ tư duy đến hành động để nhằm tạo ra thế hệ người 
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Việt Nam mới, thành thạo các kỹ năng sống, làm việc và có khả năng cạnh tranh, 

gây ảnh hưởng trên phạm vi thế giới. 

- Nền kinh tế tri thức phát triển và ngày càng chiếm thế chủ đạo: Nền kinh tế 

tri thức toàn cầu - tập hợp các mối quan hệ kinh tế toàn cầu hóa ngày càng dựa trên 

công nghệ và khoa học đòi hỏi trình độ cao về kiến thức, kỹ năng và các mối quan 

hệ quốc tế phức tạp - là sự phát triển khác tác động đến giáo dục đại học và quá 

trình quốc tế hóa trong nửa thế kỷ qua. Ngày nay, xu hướng hợp tác nghiên cứu 

trong giáo dục đại học ngày càng được chú trọng phát triển. Họ có xu hướng liên 

kết chặt chẽ với các tổ chức tương tự trên toàn cầu, tiếp nhận chuyên gia, sinh viên 

đến nghiên cứu, trao đổi. Sự gia tăng số lượng các chương trình đó đã và đang góp 

phần thúc đẩy cho các chiến lược quốc tế hóa ở cấp độ thể chế và quốc gia. 

- Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chính của thời đại, tuy nhiên 

vẫn còn tồn tại nhiều nguy cơ xảy ra các xung đột. Tình hình khu vực và trên thế 

giới được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bất trắc và khó lường. 

Quan hệ giữa các quốc gia tiếp tục đan xen cả hai mặt đấu tranh và hợp tác. Các vấn 

đề toàn cầu vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và ảnh hưởng 

nhiều đến hoạt động ngoại giao các quốc gia mà không một đất nước đơn lẻ nào có 

thể tự giải quyết nếu không có sự hợp tác đa phương. Xu hướng cường quyền, sử 

dụng văn hóa giáo dục nhằm gia tăng ảnh hưởng của các quốc gia vẫn còn tồn tại. 

Do vậy, hợp tác quốc tế trong mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục cũng đặt cho các 

nước trong đó có Việt Nam vấn đề giữ gìn bản sắc của dân tộc, đấu tranh chống 

“diễn biến hòa bình”. Hội nhập quốc tế trở thành giải pháp tất yếu cho sự tồn tại và 

phát triển của bất cứ quốc gia, dân tộc nào. 

- Sự nổi lên của nhiều vấn đề toàn cầu, đặc biệt là đại dịch Covid-19: Bước 

sang thế kỷ XXI, với sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các xã hội và nền kinh tế toàn 

cầu, các thảm họa thiên nhiên, các thảm họa sức khỏe ngày càng xảy ra ở các phạm 

vị toàn cầu, gây tác động mạnh mẽ đến giáo dục đại học và các nỗ lực quốc tế hóa. 

Đại dịch Covid 19 là một minh chứng rõ ràng, buộc các quốc gia phải xem xét lại 

các phương thức hợp tác quốc tế truyền thống trong giáo dục đại học. Mảng hoạt 
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động đầu tiên của giáo dục đại học bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là quốc tế hóa. Sự 

bùng phát của COVID-19 đến quá đột ngột khiến các hệ thống giáo dục đại học trên 

khắp các khu vực khác nhau trên toàn cầu không thể chuẩn bị về mọi mặt. Các lệnh 

phong tỏa, hạn chế đi lại giữa các quốc gia đã tác động mạnh mẽ đến quá trình này. 

Trong bối cảnh đó, một mặt, nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với giáo dục đại học là 

thực hiện các nghiên cứu, sáng kiến nhằm tìm ra giải pháp đẩy lùi dịch bệnh. Sự 

hợp tác toàn cầu là vô cùng quan trọng. Cuộc khủng hoảng chưa từng có này khẳng 

định rằng trong những thời điểm khó khăn như vậy, chia sẻ tài nguyên là cách duy 

nhất để cộng đồng giáo dục đại học toàn cầu vượt qua thách thức và tự hào khẳng 

định vai trò quan trọng của mình trong xã hội. Song mặt khác, sự bùng nổ bất ngờ 

của đại dịch Covid-19 cùng với những thay đổi môi trường địa chính trị trong thế 

kỷ XXI do sự cạnh tranh của các cường quốc lớn trên toàn cầu (như Trung Quốc và 

Hoa Kỳ) đã ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động quốc tế hóa và ngoại giao học 

thuật tại các quốc gia. Bối cảnh này cũng đặt ra cho giáo dục đại học Việt Nam 

những thách thức không nhỏ, câu hỏi đặt ra cho Việt Nam là tương lai của quốc tế 

hóa giáo dục đại học sẽ là gì? Quốc tế hóa giáo dục đại học có còn quan trọng 

không? Và làm thế nào để Việt Nam có thể duy trì, phát huy các mối quan hệ hợp 

tác quốc tế nói chung và trong lĩnh vực giáo dục đại học nói riêng? 

Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, 

quốc tế hóa giáo dục đại học đòi hỏi một sự thay đổi đáng kể trong hoạt động của cả 

hệ thống giáo dục mỗi quốc gia nói chung và của các cơ sở giáo dục đại học riêng 

lẻ. Điều này đặt ra cho chính phủ mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam cần phải nắm 

bắt kịp thời xu thế, xử lý các xu hướng tương phản khác nhau, đồng thời xác định 

sứ mệnh cũng như chiến lược hoạt động của mình cho phù hợp. 

Như vậy, bối cảnh quốc tế hiện nay đã tạo ra cho quá trình quốc tế hóa giáo 

dục đại học của Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức đan xen nhau. Trước những 

tác động to lớn đó, chúng ta nhận thấy sự cần thiết của phải đẩy mạnh các hoạt động 

quốc tế hóa giáo dục đại học, coi đó là một quy luật tất yếu trong quá trình phát 

triển, tiếp thu các thành tựu khoa học – kỹ thuật của các nước tiên tiến, các giá trị 
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văn hóa tiến bộ của nhân loại phục vụ sự nghiệp chính trị nói riêng và phát triển đất 

nước Việt Nam nói chung. 

b. Bối cảnh khu vực 

Tại khu vực Đông Nam Á, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, 

hợp tác và phát triển trở thành mục tiêu chung của các quốc gia trong khu vực. Rất 

nhiều những giải pháp đã được nỗ lực thúc đẩy như hình thành khu vực mậu dịch tự 

do AFTA, nâng cao vai trò của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), hợp tác giải 

quyết tranh chấp bằng hòa bình, đấu tranh chống khủng bố, mở rộng quan hệ đối tác 

ngoài khu vực với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Nga…Cộng đồng 

ASEAN cũng được hình thành với ba trụ cột chính là Cộng đồng Chính trị - An 

ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội 

ASEAN.  

Cơ sở lý luận rõ ràng để tăng cường quan hệ và tính di động trong một khu 

vực là phát triển và củng cố ý thức về bản sắc khu vực nghĩa là các quan điểm và 

giá trị được chia sẻ trong một khu vực. Sự chú ý được dành cho bản sắc khu vực bắt 

nguồn từ niềm tin rằng bản sắc khu vực mạnh mẽ là nền tảng quan trọng cho hợp 

tác an ninh và chính trị. 

Giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học được xác định là một trong những lĩnh 

vực ưu tiên trong xây dựng Cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN, hướng tới mục 

tiêu “một cộng đồng ASEAN lấy con người là trung tâm, có trách nhiệm với xã hội 

nhằm xây dựng tình đoàn kết và thống nhất lâu bền giữa các quốc gia và dân tộc 

ASEAN. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho Việt Nam để chúng ta tăng cường 

giao lưu, hợp tác và đẩy mạnh các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học. Do vậy, 

có thể xem xét những nét tương đồng về giáo dục đại học của các quốc gia dưới góc 

độ toàn khối: cùng chung mục tiêu phát triển, cùng chung thách thức. Trên cơ sở đó, 

hợp tác quốc tế về giáo dục đại học trong khu vực ASEAN đã trở thành một trong 

những trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia ở cả 3 cấp độ sau: hợp tác 

song phương, hợp tác khu vực và hợp tác đa phương. 
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Thành lập từ năm 1967, đến nay ASEAN có 10 quốc gia thành viên (Brunei, 

Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan 

và Việt Nam), ASEAN hiện là một nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới (US-ASEAN 

Business Council, 2019), dân số hơn 630 triệu người, tổng GDP là gần 3.000 tỷ 

USD, với lực lượng lao động lớn thứ 3 trên toàn cầu [TTXVN, 2018]. ASEAN đã 

và đang đạt được nhiều thành tựu to lớn không thể phủ nhận. ASEAN đem lại cho 

các nước thành viên những lợi ích quan trọng của một môi trường hòa bình, ổn định 

để phát triển, một không gian hợp tác mở rộng. Đặc biệt, năm 2015 đánh dấu một 

bước ngoặt lớn khi cộng đồng chung ASEAN chính thức được thành lập với 3 trụ 

cột chính là Cộng đồng An ninh chính trị (APSC), Cộng đồng kinh tế (AEC) và 

cộng đồng Văn hóa – xã hội (ASCC). Trọng tâm của Cộng đồng Văn hóa Xã hội 

ASEAN (ASCC) là cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông 

qua các hoạt động hợp tác hướng tới con người, lấy người dân làm trung tâm, thân 

thiện với môi trường và hướng tới thúc đẩy phát triển bền vững (At the heart of the 

ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) is the commitment to lift the quality of 

life of its peoples through cooperative activities that are people-oriented, people-

centred, environmentally friendly, and geared towards the promotion of sustainable 

development) (The ASEAN Secretariat, 2016). Theo tầm nhìn đó, sự dịch chuyển 

đa chiều về tri thức và nhân lực trong khối thông qua giáo dục đại học được xác 

định là một công cụ hiệu quả để hỗ trợ công cuộc hội nhập, kết nối giữa mười quốc 

gia thành viên ASEAN, xây dựng bản sắc khu vực. Giáo dục, đặc biệt là giáo dục 

đại học được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong xây dựng Cộng 

đồng văn hóa – xã hội ASEAN 

Trong những năm gần đây, phát triển giáo dục đại học và hợp tác quốc tế 

trong giáo dục đại học đã trở thành mối quan tâm ngày càng tăng của các quốc gia 

trong khu vực. Có một điểm chung là các quốc gia đều đánh giá cao tầm quan trọng 

của giáo dục trong việc tạo ra lực lượng lao động có trình độ, thúc đẩy nghiên cứu, 

đổi mới công nghệ và góp phần đáng kể nâng cao cạnh tranh kinh tế của các quốc 

gia. Việc tạo ra bản sắc ASEAN và ý thức về một cộng động văn hóa xã hội 
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ASEAN, nâng cao chất lượng giáo dục cho sự phát triển là những chủ đề chính 

được thảo luận tại nhiều cuộc họp cấp Bộ trưởng Giáo dục ASEAN. Các chủ đề 

được đưa ra thảo luận gồm có: việc đưa giáo dục vào Hiến chương ASEAN, tầm 

quan trọng của giáo dục trong việc hình thành công dân ASEAN, bản sắc ASEAN, 

củng cố mạng lưới giáo dục đại học ASEAN thông qua nhiều cơ chế hợp tác giữa 

các quốc gia thành viên [Kazuo Kuroda, Miki Sugimura, Yuto Kitamuraand, 2018]. 

Những mục tiêu chung đó được các quốc gia nhất trí cao thông qua nhiều nỗ lực 

như: thành lập mạng lưới Đại học ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN 

tổ chức thường niên hàng năm, thiết lập Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường 

đại học ASEAN (AUN-QA), Hệ thống trao đổi tín chỉ ASEAN (ASEAN Credit 

Transfer System), ASEAN Work Plan on Education, thông qua khung tham chiếu 

Trình độ ASEAN (AQRF) sử dụng làm tài liệu hướng dẫn chung cho các quốc gia 

thành viên, Kuala Lumpur Declaration on Higher education…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2.3: Tầm nhìn ASEAN năm 2015 về Giáo dục – Nguồn [Abigail C. 

Lanceta, 2018] 

Hiến chương ASEAN đưa ra vào năm 2008 và được sự phê chuẩn của tất cả 

các quốc gia trong khối vào năm 2009 bao gồm một tuyên bố về sự cần thiết hợp tác 

1. Giáo dục ASEAN sẽ 

tiếp tục thúc đẩy một 

Cộng đồng lấy người 

dân làm trung tâm 

cũng như nâng cao 

nhận thức về ASEAN. 

2. Tập trung phát 

triển bền vững 

trong khu vực. 

3. Nhấn mạnh vào khả 

năng tiếp cận giáo dục có 

chất lượng và phát triển 

học tập suốt đời thông qua 

các chương trình nâng cao 

năng lực và cung cấp các 

hướng dẫn cụ thể. 

ASEAN Post-2015 Vision on Education 

được thông qua bởi Hội đồng Bộ trưởng ASEAN 

về Giáo dục lần thứ 8 (ASED) diễn ra ngày 

11/9/2014 tại Viêng Chăn, CHDCND Lào 
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giáo dục “trao quyền cho các dân tộc ASEAN và củng cố Cộng đồng ASEAN” 

(Association of Southeast Asian Nations, 2008) là bước chuyển giai đoạn quan 

trọng của ASEAN sau hơn 40 năm tồn tại và phát triển, đồng thời thể hiện tầm nhìn 

và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của các nước thành viên ASEAN. Được nhất trí cao 

về sự cần thiết phải hợp tác, theo đó, giáo dục được đề cập đến trong các kế hoạch 

hành động của ASEAN và đặc biệt, các hành động trong lĩnh vực giáo dục được ghi 

nhận là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng cộng đồng văn hóa xã hội [Kazuo 

Kuroda, Miki Sugimura, Yuto Kitamuraand, 2018]. 

AQRF nhằm mục đích tạo điều kiện so sánh, đối chiếu các trình độ xuyên 

quốc gia để: (i) Hỗ trợ công nhận các trình độ; (ii) Thúc đẩy học tập suốt đời; (iii) 

Khuyến khích sự phát triển các cách tiếp cận quốc gia để hợp thức kết quả học tập 

ngoài giáo dục chính quy; (iv) Thúc đẩy di chuyển lao động; (v) Thúc đẩy và 

khuyến khích sự di động của giáo dục và người học; (vi) Chia sẻ hiểu biết về các hệ 

thống trình độ; (vii) Thúc đẩy các hệ thống trình độ có chất lượng cao hơn (Biểu đồ 

2.4). 

 

Biểu đồ 2.4: Khung tham chiếu Trình độ ASEAN (AQRF) – [ASEAN, 2020] 

ASEAN Work Plan on Education 2016-2020, với những mục tiêu: 1. Hỗ trợ và 

thực hiện tầm nhìn ASEAN 2015 về giáo dục. 2. Tăng cường, làm sâu sắc và mở 
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rộng quan hệ hợp tác giáo dục với các đối tác. 3. Mở rộng phạm vi hợp tác giáo dục 

theo hướng triển khai đồng bộ, gắn kết chẵn chẽ và tăng cường sự đóng góp trong 

khối vào các vấn đề giáo dục toàn cầu. ASEAN Work Plan on Education 2016-2020 

tập trung vào 8 lĩnh vực bao gồm: Nâng cao nhận thức về ASEAN thông qua củng 

cố kiến thức về lịch sử Đông Nam Á, chất lượng và cơ hội học tập cơ bản cho mọi 

người đặc biệt là những nhóm bị thiệt thòi, công nghệ thông tin và truyền thông 

trong giáo dục, đào tạo kỹ thuật và dạy nghề (TVET) và học tập suốt đời, giáo dục 

vì sự phát triển bền vững, phát triển giáo dục đại học và cơ chế bảo đảm chất lượng, 

liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp; và tăng cường năng lực cho giáo viên 

và cán bộ quản lý giáo dục (ASED, 2016). 

Trong tuyên bố Kuala Lumpur về giáo dục đại học, các quốc gia cũng nhất trí 

ghi nhận giáo dục đại học là một trong những nhân tố xúc tác để đẩy nhanh chương 

trình nghị sự phát triển kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội của ASEAN [ASEAN, 

2015]. 

Các văn bản nêu trên cùng với nhiều văn kiện khác được coi như là mục tiêu 

chiến lược chung trong nỗ lực thúc đẩy quá trình hình thành một Cộng đồng 

ASEAN hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm. Đồng thời, sự đóng 

góp của giáo dục cũng góp phần củng cố hỗ trợ 2 trụ cột còn lại của cộng đồng 

ASEAN. 

Bên cạnh đó, mỗi quốc gia đều xây dựng cho mình chiến lược tăng cường 

quan hệ quốc tế với các đối tác nước ngoài, thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học, 

thúc đẩy trao đổi sinh viên quốc tế. Chính phủ mỗi quốc gia thành viên hiểu rằng 

giáo dục là nền tảng cho sự phát triển của AEC; do đó, mỗi chính phủ đều đang nỗ 

lực phát triển các chính sách giáo dục đại học quốc gia của họ (Phụ lục 3). Mặc dù 

mỗi quốc gia có những ưu tiên phát triển và chính sách không hoàn toàn giống 

nhau, nhưng sẽ là rất khó cho các quốc gia thành viên đạt được tất cả mục tiêu đó 

nếu như không có các nỗ lực hợp tác và sự hài hòa trong khu vực [Yavaprabhas, 

2009].  
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Từ những phân tích trên, có thể thấy, quốc tế hóa giáo dục đại học đang là xu 

hướng được các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đặc biệt quan tâm. Trong khi, 

thực tế là vốn, trình độ, công nghệ kỹ thuật, nguồn lực đội ngũ, danh tiếng của các 

trường đại học không giống nhau thì yêu cầu về chất lượng giáo dục phải tương 

đồng trên bình diện khu vực. Vấn đề đặt ra cho Việt Nam là làm thế nào các tổ chức 

giáo dục đại học và chính phủ có thể điều chỉnh, nâng cao chất lượng đạt chuẩn 

quốc tế để có thể tồn tại, đối phó với những thách thức và cạnh tranh với các cơ sở 

giáo dục khác trong khu vực. 

Trên đây là những yếu tố thuận lợi do bối cảnh khu vực và quốc tế đem lại, là 

điều kiện để Việt Nam vận dụng khéo léo quốc tế hóa giáo dục đại học cho sự phát 

triển, tăng cường hợp tác Việt Nam với bạn bè thế giới.  

Tuy nhiên, Với việc hình thành Cộng đồng ASEAN, giáo dục đại học Việt 

Nam đồng thời cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. Những khó 

khăn, thách thức xuất phát từ chính bản thân những hạn chế yếu kém của hệ thống 

giáo dục đại học trong nước: đó là vấn đề đảm bảo chất lượng, năng lực cạnh tranh 

của các cơ sở giáo dục đại học, nguy cơ tụt hậu xa hơn về giáo dục trong cuộc cạnh 

tranh toàn cầu. Khoảng cách về chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam với giáo 

dục đại học của các quốc gia trong khu vực còn lớn, nếu không kịp thời tập trung 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, 

hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục với lộ trình phù hợp. Ngôn ngữ cũng là 

một trong những rào cản lớn đối với giáo dục đại học Việt trong quá trình cạnh 

tranh cung ứng dịch vụ giáo dục chất lượng cao với các hệ thống giáo dục ở các 

quốc gia trong khu vực. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đối mặt với những những 

thách thức chung trong quá trình hội nhập như hiện tượng chảy máu chất xám, sự 

công nhận văn bằng, đảm bảo chất lượng giáo dục, … 

2.3.2. Bối cảnh trong nước  

Nền giáo dục Việt Nam đã xuất hiện cách đây trên cả nghìn năm. Trong quá 

trình tiếp xúc với bên ngoài, nền giáo dục Việt Nam đã chịu ảnh hưởng nặng nề của 

nhiều nền văn hóa khác nhau. Lịch sử giáo dục đại học Việt Nam gắn liền với lịch 
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sử giáo dục đại học của các quốc gia như Pháp, Hoa Kỳ và Liên Xô. Nó được hình 

thành trong điều kiện lịch sử đất nước chịu sự can thiệp và tác động của ngoại xâm 

và các thế lực bên ngoài trong thời gian dài, nền giáo dục đại học Việt Nam bị ảnh 

hưởng nhiều bởi các yếu tố quốc tế trong từng thời kỳ phát triển khác nhau.  

Thời kỳ Pháp thuộc (1858 – 1945), chế độ giáo dục đại học chịu ảnh hưởng 

của phong kiến Trung Quốc nhanh chóng bị thay thế bằng ảnh hưởng của nền giáo 

dục của thực dân Pháp, nhiều cơ sở giáo dục đại học do Pháp dựng lên, nơi thực dân 

Pháp coi là công cụ đào tạo cho chính quyền thực dân. Thực dân Pháp xóa bỏ nền 

giáo dục Nho học đã tồn tại ở Việt Nam khoảng 1000 năm và xây dựng nền giáo 

dục Pháp cho người bản xứ tại đây. Trong những năm đầu của thế kỷ XX, Toàn 

quyền Đông Dương đã thông qua nghị quyết thành lập Trường Đại học Tổng hợp 

tại Hà Nội. Mục đích của những chủ trương này là mở trường đào tạo cho người 

dân Việt Nam những tư tưởng thân Pháp, hạn chế việc du nhập các kiến thức chống 

lại chế độ thực dân từ bên ngoài. Năm 1941, 02 Trường Y – Dược và Trường Luật 

được Pháp nâng lên thành Trường Đại học trực thuộc giống như ở Paris. Tiếp đến là 

mở Trường Cao đẳng khoa học. Những sự kiện giáo dục này đều phục vụ cho mục 

tiêu chính trị của Pháp nhằm giành ảnh hưởng của tầng lớp trí thức Việt Nam. Có 

thể nói, nền giáo dục đại học của Việt Nam dưới thời Pháp thuộc được thực dân 

Pháp xây dựng lên chủ yếu phục vụ cho mục tiêu chính trị của Pháp. Tuy nhiên, đó 

cũng là một cuộc cải cải giáo dục lớn trong lịch sử giáo dục Việt Nam, thay thế nền 

giáo dục lạc hậu. Về mặt tích cực, nền giáo dục đặc biệt là giáo dục đại học dưới 

thời Pháp thuộc đã hình thành ra một tầng lớp trí thức có trình độ cao, nắm bắt được 

các kiến thức và kỹ năng về khoa học và kỹ thuật (y dược, nông lâm, thú y, xây 

dựng)… và trở thành lực lượng cốt cán có trình độ văn hóa, có chuyên môn trong 

bộ máy của nhà nước. Một mặt khác, nền giáo dục đại học dưới thời Pháp thuộc 

cũng gây dựng lên các cơ sở vật chất như đội ngũ giảng viên, giảng đường, phòng 

thí nghiệm…, tuy khiêm tốn nhưng lại cần thiết trong thời gian đầu Việt Nam xây 

dựng nền giáo dục đại học độc lập của đất nước sau khi giành lại độc lập. Thời kỳ 

này, những kiến thức khoa học và công nghệ hiện đại, tư tưởng dân chủ tư sản 
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thông qua con đường trực tiếp và gián tiếp đã được du nhập vào Việt Nam. Nhờ đó, 

cuộc đấu tranh trên mặt trận giáo dục, gắn liền với cuộc đấu tranh yêu nước cách 

mạng vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội ở Việt Nam từng bước được phát triển. Đã 

có đông đảo các bộ phận sinh viên, thầy giáo của các Trường đều tham gia kháng 

chiến. Có thể kể đến các nhà tri thức cách mạng lớn của Việt Nam vốn là sinh viên 

xuất sắc của hệ thống giáo dục do Pháp dựng lên là: nhà yêu nước Nguyễn Khánh 

Toàn (cựu sinh viên Trường Cao đẳng Thương Mại), Võ Nguyên Giáp (cựu sinh 

viên Đại học Luật), Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (cựu sinh viên Y khoa). Song song với 

đó, cũng trong giai đoạn này, Việt Nam cũng đã có những chính sách đưa học sinh 

ra nước ngoài học tập như thông qua phong trào Đông Du nhằm mục đích học tập 

những tư tưởng tiến bộ, tìm viện trợ cứu nước [Lê Văn Giang]. 

Giai đoạn 1945 – 1954, sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Nhà nước 

Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập. Vừa mới ra đời Việt Nam đã phải đối 

mặt với cả thù trong lẫn giặc ngoài, và trong nhiều thập kỷ, đất nước phải đương 

đầu với các cuộc chiến tranh, bị bao vây, bị cô lập. Trong hoàn cảnh đặc biệt đó, 

mục tiêu hàng đầu của nền ngoại giao Việt Nam là giành lại và giữ vững độc lập, 

chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Cùng với cả nước, ngoại giao Việt Nam 

đã thực hiện các hoạt động đầy cam go nhưng cũng đầy tính sáng tạo góp phần vào 

thắng lợi chung. Trong điều kiện vừa kháng chiến vừa kiến quốc đó, văn hóa, giáo 

dục được Đảng và Nhà nước Việt Nam coi là một mặt trận đấu tranh của nhân dân 

ta. Tại Hội nghị Cán bộ Trung ương tháng 4 năm 1947 đã thông qua Nghị quyết 

trong đó xác định: “chú trọng mở mang giáo dục kháng chiến". "Chương trình học 

phải thiết thực, nhằm mục đích đào tạo nhân tài, cần dùng cho kháng chiến trước 

hết, về tất cả các ngành y tế, canh nông, quân giới cũng như thương mại, ngoại giao. 

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng mở rộng tháng 1-1948 cũng xác định 

một trong những nhiệm vụ của Bộ giáo dục là: “…chú ý mở các trường đại học và 

gửi du học sinh ra nước ngoài”. Trung ương Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí 

Minh đặc biệt quan tâm chỉ đạo các chính sách cải cách nền giáo dục Việt Nam 

mới. Trong Thư gửi học sinh năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tầm 
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quan trọng của việc học tập, nâng cao dân trí: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi 

đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các 

cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập 

của các em”. Song song với nhiệm vụ nâng cao dân trí trong nước, nhiệm vụ phát 

triển các tinh hoa văn hóa của dân tộc, học tập văn hóa của Liên Xô, Trung Quốc và 

các quốc gia dân chủ nhân dân khác cũng được đặc biệt quan tâm. Thực hiện chủ 

trương đó, năm 1951, 21 sinh viên đầu tiên của Việt Nam đã được cử sang Liên Xô 

học tập, mở ra những quan hệ hợp tác đầu tiên trong lĩnh vực đào tạo cán bộ khoa 

học kỹ thuật, cán bộ quản lý giữa Việt Nam và các quốc gia khác [Nguyễn Văn 

Hậu, 2021]. Còn tại miền Nam, mô hình đại học kiểu Pháp vẫn được duy trì, và 

ngày càng chịu ảnh hưởng của Mỹ, đặc biệt là sự ra đời của các Trường Đại học đa 

ngành, Đại học tư nhân. Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh, của 

Đảng và Nhà nước, giáo dục Việt Nam đạt được thành tựu quan trọng trong việc 

xác định được những quan điểm, phương châm đúng đắn cho nền giáo dục cách 

mạng, tiến bộ với mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, 

với tôn chỉ phụng sự lý tưởng quốc gia. Chính phủ Việt Nam đã rất khéo léo tiếp 

thu những thành tựu của nền giáo dục thời Pháp thuộc, chọn lọc và kế thừa truyền 

thống tích cực của cả các nền giáo dục Nho học, Giáo dục thực dân và Giáo dục 

Pháp quốc để xây dựng nên nền giáo dục của người Việt Nam. Theo đó, cần phải 

xây dựng nền giáo dục gắn liền với nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn cụ thể 

của đất nước. Giáo dục tuy không đồng nghĩa với chính trị nhưng dù ở thời kỳ nào 

cũng cần phải phục vụ cho đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước, phục vụ cho 

lợi ích của quốc gia, dân tộc. Những đường lối đó không chỉ góp phần to lớn vào 

thắng lợi của cuộc kháng chiến, kiến quốc trong giai đoạn này mà còn có giá trị lâu 

dài, cần được vận dụng sáng tạo đối với nền giáo dục nói chung và giáo dục đại học 

nói riêng đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập với khu vực và quốc tế của 

Việt Nam hiện nay [Ngô Đăng Tri]. 

Giai đoạn 1954 – 1975, đất nước bị chia cắt 2 miền, miền Bắc được giải 

phóng, đi lên xây dựng CNXH trong bối cảnh miền Nam phải tiếp tục thực hiện 
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nhiệm vụ dân tộc dân chủ. Trong suốt thời kỳ này, hai miền Nam – Bắc của Việt 

Nam tồn tại hai hệ thống giáo dục riêng biệt. Tại miền Nam, nền giáo dục chịu ảnh 

hưởng nhiều của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh lịch sử vô cùng khốc liệt và bất lợi do yếu 

tố chiến tranh cùng những rối loạn chính trị nội bộ diễn ra, miền Nam đã có những 

nỗ lực rất đáng ghi nhận trong việc xây dựng nền giáo dục quốc dân. “Văn hóa giáo 

dục phải được đặt vào hàng quốc sách trên căn bản dân tộc, khoa học và nhân bản” 

(Điều 11 – Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa năm 1967). Trong đó, giáo dục dân tộc là 

tôn trọng và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, đảm bảo cho sự sinh 

tồn và phát triển của quốc gia dân tộc. Nguyên tắc thứ 2 đó là khoa học, nền giáo 

dục Việt Nam phải tôn trọng tinh thần khoa học, dựa trên nền tảng khoa học và tiến 

bộ của nhân loại. Chính quyền miền Nam Việt Nam cũng xác định rõ, nền giáo dục 

ấy không thể tách rời khỏi ảnh hưởng của nền văn minh thế giới, sẵn sàng tiếp nhận, 

chào đón những tư tưởng mới, những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Quốc gia nào 

bài ngoại, bế quan tỏa cảng sẽ làm cho nền văn hóa, giáo dục quốc gia đó suy yếu 

theo thời gian. Nền giáo dục quốc gia với những giá trị dân tộc riêng được kết hợp 

với màu sắc quốc tế chắc chắn sẽ tạo động lực phát triển cho quốc gia đó. Tinh thần 

đó đã đem lại những tư tưởng khai phóng cho nền giáo dục Việt Nam. Trong tài liệu 

“Chính sách Văn hóa Giáo dục” (1972) của Hội đồng Văn Hóa Giáo dục có ghi rõ: 

“Nền giáo dục Việt Nam không ngừng hướng tới sự tiến bộ, tôn trọng tinh thần 

khoa học rộng rãi, đón nhận những tinh hoa văn hóa thế giới, tích cực đóng góp vào 

sự thăng tiến nhân loại, sự cảm thông và hòa hợp giữa các dân tộc” (tr. 24) [Hoài 

Phạm, 2020]. Đến năm 1975, có 4 trường đại học công lập với tổng số 130.000 sinh 

viên, 3 trường cao đẳng cộng đồng với tổng số 2.600 sinh viên và 11 cơ sở giáo dục 

đại học tư thục ở các địa điểm khác nhau, với tổng số 30.000 sinh viên (Bộ GD & 

ĐT, 2004, tr. 55). Các trường đại học công lập này rất lớn và toàn diện với nhiều 

ngành học; Ví dụ, Đại học Sài Gòn có 13 trường cao đẳng và 41 khoa, Đại học Huế 

có ba khoa và hai trường cao đẳng [MOET, 2004]. 

Tại miền Bắc Việt Nam, sau khi giành độc lập, miền Bắc thiết lập quan hệ đối 

ngoại với các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu và một số quốc gia khác. Ảnh hưởng 
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của các quốc gia này, nền giáo dục trong nước được xây dựng theo hướng dân tộc 

hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa gắn với nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc, 

thống nhất đất nước. Hệ thống giáo dục đại học của miền Bắc trong giai đoạn này 

được xây dựng theo mô hình Liên Xô. Lúc này, tại Liên Xô, nền giáo dục đang phát 

triển rất tốt, hệ thống viện nghiên cứu mạnh, có đóng góp quan trọng để phát triển 

kỹ thuật quân sự phục vụ cuộc kháng chiến chống phát xít. Theo đó, hệ thống giáo 

dục đại học tại miền Bắc đã từng bước chính quy, hiện đại. Đến năm 1975, miền 

Bắc có 41 trường đại học, lớp học và phân hiệu (gấp 10,3 lần năm 1955). Các hình 

thức đào tạo rất đa dạng: chính quy, tại chức, chuyên tu, mở lớp học đêm, học theo 

hình thức gửi thư, đào tạo quốc tế. Ngoài ra, các trường đại học đã cử nhiều đoàn 

cán bộ đi đào tạo và bồi dưỡng nghiên cứu sinh, thực tập sinh ở các nước XHCN 

nhất là ở Liên Xô. Sinh viên Việt Nam được hướng đến học tập tại các quốc gia 

XHCN với sự cho phép của Chính phủ và được Chính phủ các nước XHCN an hem 

cấp học bổng như một chính sách chiến lược duy trì sự hợp nhất giữa các quốc gia 

cộng sản [Ngo, T.L, 2011]. Do đó, dòng chảy đến các nước cộng sản bao gồm các 

sinh viên theo đảng cộng sản, và nó vẫn là đặc điểm nổi trội trong sự di chuyển của 

sinh viên quốc tế ở miền Bắc trong thời gian này. Đến năm 1965, đã có trên 500 cán 

bộ giảng dạy ra nước ngoài học tập (trong đó gần 50% là nghiên cứu sinh [Bùi 

Minh Hiền, 2005 tr.162, 173, 167]. Năm 1970, có 725 sinh viên Việt Nam học tập 

tại Ba Lan, chiếm hơn 28% tổng số sinh viên nước ngoài ở nước này [Chilczuk, 

M.,2011, tr. 27]. 

Giai đoạn 1975 – 1986, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, thống 

nhất hai miền Nam – Bắc, hệ thống giáo dục với mô hình của Liên Xô được áp 

dụng trên toàn quốc. Mô hình Xô viết không chỉ có vai trò quan trọng trong quá 

trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam mà còn đóng 

góp vào việc duy trì, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Liên Xô và Liên Bang Nga 

sau này. Mô hình Xô viết đã giúp cho giáo dục đại học Việt Nam có định hướng và 

cấu trúc phát triển. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tận dụng được nguồn tài trợ và hỗ 

trợ của các quốc gia trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Điều này vô cùng ý nghĩa đối 
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với quốc gia mới giành được độc lập như Việt Nam. Liên Xô cũng giúp đỡ đào tạo 

cho Việt Nam đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ cao trên hầu hết các lĩnh vực. 

Nếu tính cả giai đoạn từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức (từ 

năm 1950 – 1991), Liên Xô đã đào tạo cho Việt Nam khoảng gần 50.000 cán bộ 

thuộc mọi lĩnh vực, mọi trình độ [Nguyễn Lệ Nhung, 2007]. 

Việt Nam có số lượng sinh viên, cán bộ được đào tạo tại Liên Xô đứng thứ 2 

trên thế giới. Gần 70% số tiến sĩ, phó tiến sĩ được cử đi đào tạo tại Liên Xô [Lê Văn 

Thịnh, 2017]. Bộ phận này không chỉ nắm giữ vị trí nòng cốt trong hệ thống chính 

quyền mà còn là lực lượng tri thức cách mạng quan trọng của Việt Nam. Đồng thời, 

nó cũng giúp cho Việt Nam chuẩn bị những tiền đề cơ bản cho quá trình hội nhập 

quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam với thế giới, tạo điều kiện cho đất nước thiết 

lập và mở rộng hợp tác quốc tế với các quốc gia khác nhau trên thế giới. 

Kể từ khi tiến hành đổi mới từ năm 1986, Việt Nam – một quốc gia đang phát 

triển đã thực hiện quá trình kép chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung 

sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập vào một thế 

giới đang thay đổi nhanh chóng. Đất nước bắt đầu hội nhập với cộng đồng khu vực 

và quốc tế thông quan việc Việt Nam trở thành thành viên của các tổ chức, hiệp hội 

khu vực và quốc tế khác nhau như: ASEAN, WTO, Ngân hàng Thế giới… 

Mục tiêu đặt ra là tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành 

nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, từng bước phát triển nền kinh tế tri 

thức. Để đạt được mục tiêu đó, nguồn lực con người Việt Nam càng trở lên có ý 

nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Cùng 

với chính sách mở cửa và cải cách theo hướng thị trường, Việt Nam đã đẩy mạnh 

hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Những thành tựu của hơn 10 năm đổi mới toàn 

diện đất nước đã tạo những tiền đề quan trọng cho việc mở rộng quan hệ đối ngoại 

giữa Việt Nam với các nước. Kinh tế chính trị được giữ vững, ổn định, chính sách 

đối ngoại rộng mở, đa phương, đa dạng hóa, tích cực hội nhập sâu rộng, do đó, Việt 

Nam trở thành điểm đến an toàn và hấp dẫn với nhiều đối tác nước ngoài trên nhiều 

lĩnh vực trong đó có giáo dục đại học. Nhờ đó, giáo dục đại học Việt Nam đã đạt 
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được những tiến bộ vượt bậc về quy mô, chất lượng cũng như hiệu quả, thu hẹp dần 

khoảng cách với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Số lượng các cơ sở 

giáo dục đại học đã tăng lên đáng kể, từ 153 cơ sở năm 1999. Năm học 1999 - 2000 

so với năm 1994-1995, quy mô đào tạo đại học gấp 3 lần. Phong trào học tập văn 

hoá, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý, ngoại ngữ... phát triển nhanh. Bên cạnh 

đó, số lượng người Việt Nam đi du học nước ngoài cũng tăng đáng kể. 

Bên cạnh đó, dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hóa hòa hiếu, với phương 

châm “thêm bạn, bớt thù”, “…làm cho nước mình ít kẻ thù và nhiều bạn đồng minh 

hơn hết” [Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2000, tr 26-27]. Nối tiếp truyền thống đó, 

bước vào thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã tuyên bố với toàn thế giới rằng: “Việt Nam 

muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đầu vì hòa bình, độc 

lập và phát triển” [Đảng Cộng Sản Việt Nam, 2005, tr.103). Đảng và Nhà nước 

cũng đặc biệt coi Giáo dục – đào tạo và Khoa học – công nghệ là quốc sách hàng 

đầu (Điều 35 – Hiến pháp năm 1992, nước CHXHCN Việt Nam), coi phát triển 

giáo dục đào tạo là nền tảng và động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Do đó, Đảng xác định giáo dục 

là một trong 3 lĩnh vực then chốt cần đột phá để làm chuyển động tình hình kinh tế-

xã hội, cần tạo những chuyển biến cơ bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo. Nhũng 

chủ trương này được cụ thể hóa tại Nghị quyết Đại hội VIII thông qua chuyên đề 

“Về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2020”. Đề án về mở rộng và nâng cao hiệu 

quả công tác quan hệ quốc tế trong giáo dục và đào tạo đến năm 2010 cũng được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt. Đó là tiền đề cho những 

chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế mà Việt Nam đang thực 

thi theo xu thế chung trên thế giới hiện nay. 

Tuy nhiên, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội của đất nước, 

đặt biệt những năm 1987-1988, giáo dục và giáo dục đại học lâm vào tình trạng yếu 

kém về nhiều mặt, quy mô bị thu hẹp, chất lượng bị giảm sút. Bên cạnh đó là những 

khó khăn lớn do những biến động chính trị ở khu vực Đông Âu và Liên Xô, đã gây 
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ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn có với Việt Nam. Chất lượng giáo dục đại học Việt 

Nam mặc dù đã có những chuyển biến nhất định nhưng vẫn ở mức thấp, chất lượng 

chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Trình độ công nghệ của Việt Nam còn thấp 

nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới, chưa đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Năng lực tự tạo ra công nghệ mới còn rất hạn 

chế. Vấn đề đặt ra đối với hệ thống giáo dục đại học Việt Nam là có thể hài hòa 

giữa những ảnh hưởng quốc tế để đáp ứng nhu cầu phát triển của mình, đặc biệt 

trong bối cảnh xu hướng hợp tác và cộng tác cấp khu vực đang nổi lên trong lĩnh 

vực giáo dục đại học. Yêu cầu chuyển đổi mô hình kinh tế từ chiều rộng sang chiều 

sâu và sự cần thiết tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng chất lượng, hiệu quả, có sức 

cạnh tranh cao đòi hỏi giáo dục đại học phải đáp ứng nhu cầu học tập của người dân 

và nhanh chóng góp phần đào tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Nếu không có 

sự đổi mới thì dẫn đến nguồn nhân lực kém chất lượng và sẽ là một trong những 

yếu tố cản trở sự phát triển của đất nước. 

Để đi tắt, đón đầu từ một quốc gia kém phát triển như Việt Nam những năm 

cuối thế kỷ XX thì vai trò của giáo dục – đào tạo và khoa học công nghệ lại càng có 

tính quyết định. Giáo dục phải đi trước một bước, góp phần nâng cao dân trí, đào 

tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài để thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế đó đòi hỏi 

toàn Đảng, toàn dân ta phải phát huy cao độ tinh thần cách mạng tiến công, tiếp tục 

đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đưa đất 

nước tiến nhanh và vững chắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ vai 

trò quan trọng của giáo dục đại học đối với quá trình phát triển, hoạt động ngoại 

giao cũng như những hạn chế, tồn tại, Chính phủ Việt Nam đã ban hành và triển 

khai một số kế hoạch, đề án, chính sách đổi mới hệ thống giáo dục đại học. Năm 

2001, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra Kế 

hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 trong đó nêu rõ: Để đáp ứng 

nhu cầu nhân lực, một nhân tố quyết định trong kế hoạch phát triển đất nước trong 
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thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cần tạo chuyển biến căn bản về tổng thể giáo 

dục và đào tạo [Đảng Cộng sản Việt Nam, 2001, tr. 22]. 

Trước ngưỡng cửa bước sang thế kỷ XXI, trong giai đoạn đổi mới và hội nhập 

sâu rộng, nền giáo dục của Việt Nam sau khi đổi mới còn tồn tại nhiều bất cập, hạn 

chế. Chất lượng giáo dục nói chung còn thấp một mặt chưa tiếp cận được với trình 

độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, mặt khác chưa đáp ứng được nhu cầu của 

đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng việc 

xác định tri thức là không biên giới, xác định được vai trò của giáo dục đối với các 

lĩnh vực trong đó có chính trị và ngoại giao đã góp phần quan trọng tăng cường 

quan hệ giao lưu hợp tác, củng cố hình ảnh của Việt Nam với các nước trong khu 

vực và trên thế giới. Những kinh nghiệm thay đổi dưới những tác động của các nền 

giáo dục khác nhau trên thế giới, chấp nhận các tư tưởng nước ngoài và tìm cách 

thích ứng với các giá trị truyền thống của Việt Nam là những tiền đề quan trọng cho 

quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học của Việt Nam trong những thập niên đầu thế 

kỷ XXI.  

2.4. Lý do thúc đẩy quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học ở Việt Nam 

Hans de Wit [Hans de Wit, 2002, tr 14] nhận định: “khi khía cạnh quốc tế của 

giáo dục đại học được chú ý và công nhận nhiều hơn, mọi người có xu hướng sử 

dụng theo cách phù hợp nhất với mục đích của họ”. Tìm hiểu về các lý do hoặc động 

lực chính là để trả lời cho câu hỏi tại sao phải quốc tế hóa giáo dục đại học, góp phần 

hiểu rõ hơn về ý nghĩa chính xác của quốc tế hóa, và làm thế nào để tích hợp các khía 

cạnh quốc tế vào các sứ mệnh cốt lõi của giáo dục đại học [Ralyk, 2008, trang 8]. Bất 

kỳ kế hoạch quốc tế nào cũng bao gồm các chiến lược quốc tế, đồng thời phải phản 

ánh các đặc điểm cũng như mong đợi của chủ thể tham gia và của quốc gia 

[Childress, 2009, trang 304] 

Theo Knight [Knight, 2004, tr 23; Knight, 2008, tr 25] và Hans de Wit [Hans de 

Wit, 2002, tr  223; Hans de Wit, 2008, tr  8], có thể chia ra 04 nhóm lý do: 

o Nhóm lý do chính trị: chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia, hỗ trợ kỹ thuật, 

hòa bình và hiểu biết lẫn nhau, bản sắc dân tộc và bản sắc khu vực. 
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o Nhóm lý do về kinh tế: tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh, thị trường 

lao động, khuyến khích tài chính và đòi hỏi của nền giáo dục quốc dân. 

o Nhóm lý do học thuật: khía cạnh quốc tế trong nghiên cứu và giảng dạy, mở 

rộng học thuật, xây dựng tổ chức, củng cố hồ sơ, vị thế và danh tiếng, nâng cao chất 

lượng và tiêu chuẩn học thuật quốc tế. 

o Nhóm lý do văn hóa – xã hội: hiểu biết liên văn hóa và năng lực liên văn hóa, 

bản sắc văn hóa dân tộc, quyền công dân, phát triển xã hội và cộng đồng. 

Những lý do này không bao hàm lẫn nhau, thường có tầm quan trọng khác nhau 

đối với các bên liên quan khác nhau và có thể thay đổi mức độ ưu tiên theo thời gian, 

theo từng chủ thể [Hans de Wit, 2002, 2008]. 

Đối với nghiên cứu này, trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu, phân tích chính sách, 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước,  một số động lực lựa chọn phù 

hợp với Việt Nam, một quốc gia đang phát triển gồm có (bảng 2.2):  

Chính trị 
Phát triển quan hệ đối tác chiến lược và liên minh với các đối tác 

nước ngoài 

Kinh tế 

Tạo doanh thu và đa dạng hóa các nguồn tài chính 

Để tăng khả năng cạnh tranh 

Để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế quốc dân 

Đáp ứng nhu cầu thị trường Châu Á và toàn cầu 

Học thuật 

Để nâng cao chất lượng giáo dục 

Để tăng cường chất lượng nghiên cứu  

Để phát triển và đổi mới chương trình giảng dạy 

Để cải thiện vị trí và danh tiếng quốc tế 

Hạn chế chảy máu chất xám 

Tiếp cận kiến thức và công nghệ mới 

Phát triển nguồn nhân lực 

Văn hóa – Xã hội 
Để thúc đẩy nhận thức giữa các nền văn hóa và sự hiểu biết lẫn nhau 

Để quảng bá văn hóa và giá trị dân tộc 

Bảng 2.2: Các lý do/ động lực để quốc tế hóa giáo dục đại học 
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Thứ nhất, động lực về kinh tế, đề cập đến các động lực liên quan đến hiệu quả 

kinh tế lâu dài. Những mục tiêu về tăng trưởng, cạnh tranh của nền kinh tế, thị 

trường lao động toàn cầu, động cơ tài chính, hay các cuộc cách mạng công nghiệp 

chính là những động lực mạnh mẽ tác động đến mục tiêu và thực tiễn triển khai 

quốc tế hoá giáo dục đại học. Với điều kiện phát triển hiện nay, mặc dù mục tiêu 

quốc tế hoá giáo dục đại học không trực tiếp như làm tăng, tạo doanh thu đa dạng từ 

giáo dục đại học bằng cách thu hút sinh viên quốc tế đến học tập như ở một số quốc 

gia ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc. Tại Việt Nam, một trong những mục tiêu quan 

trọng nhất của quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học trong nước là tạo ra nguồn 

nhân lực có kỹ năng, trình độ kỹ thuật tiên tiến góp phần nâng cao năng lực quốc 

gia và cạnh tranh quốc tế. Quốc tế hóa giáo dục đại học được xem là nền tảng thu 

hẹp khoảng cách chất lượng nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng và trải nghiệm 

học tập toàn cầu, giúp thúc đẩy quá trình hội nhập của giáo dục đại học Việt Nam 

trong khu vực và trên thế giới, từ đó mang lại tiềm năng nghề nghiệp cho sinh viên, 

phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Thứ hai, động lực về học thuật, bao gồm những động lực liên quan đến mục 

tiêu, chức năng của giáo dục đại học. Mục tiêu quan trọng để thúc đẩy quá trình này 

là nhằm đạt được các tiêu chuẩn học thuật quốc tế phục vụ cho hoạt động nghiên 

cứu, giảng dạy trong nước và do đó, sẽ góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống 

giáo dục đại học của Việt Nam. Đặc biệt, đặt trong xu hướng chung là tăng cường 

hợp tác trong nghiên cứu và giảng dạy, nâng cao danh tiếng các cơ sở giáo dục đại 

học. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cho hệ thống giáo dục Việt Nam cần đẩy mạnh 

hơn nữa các hoạt động hợp tác học thuật quốc tế, tiếp thu tri thức của nhân loại. 

Quốc tế hóa cho phép các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có thể điều chỉnh các 

chương trình giảng dạy theo các tiêu chuẩn quốc tế và phát triển các chương trình 

liên kết với các đối tác nước ngoài, một mặt mang lại cho sinh viên trong nước 

nhiều cơ hội lớn hơn, mặt khác góp phần thu hút sinh viên nước ngoài đến với Việt 

Nam. Không chỉ vậy, quốc tế hoá còn là một tác nhân tích cực cho việc phát triển 

thể chế, chức năng của các cơ sở giáo dục đại học, là chất xúc tác trong quá trình 
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hoạch định chính sách, nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng, năng lực quản lý, kỹ thuật 

tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước. Quốc tế hóa cũng là điều cần thiết để giúp 

các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam có thể bổ sung 

nguồn lực, kỹ năng, kiến thức trong khoa học, nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp 

sáng tạo và cùng ứng phó với những thách thức toàn cầu hiện nay như dịch bệnh, 

biến đổi khí hậu…. Bên cạnh đó, việc phát triển các khía cạnh quốc tế còn góp phần 

giúp Việt Nam tránh chủ nghĩa phân biệt trong học thuật và nghiên cứu trên thế 

giới. Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học trong nước có thể mở rộng học thuật, củng 

cố thể chế, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo trên cơ sở phát triển 

những mối liên hệ tương tác, hợp tác với bên ngoài. Cuối cùng, một trong những 

mục tiêu quan trọng của quá trình quốc tế hoá là cải thiện và nâng cao vị thế, tiến 

tới đạt được sự công nhận quốc tế đối với các cơ sở giáo dục đại học. Do vậy, đây 

chính là một khía cạnh quan trọng để các Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa quá trình 

quốc tế hóa.  

Thứ ba, động lực về văn hóa, xã hội, tập trung vào vai trò của văn hóa, ngôn 

ngữ mỗi quốc gia và tầm quan trọng của việc hiểu biết, nắm bắt được các yếu tố 

này. Quốc tế hóa được coi như một cách các quốc gia trong đó có Việt Nam tôn 

trọng sự đa dạng văn hóa, song song với quá trình bảo tồn, phát huy văn hóa của 

dân tộc, cân bằng sự tác động của quá trình toàn cầu hóa. Việc thừa nhận sự đa dạng 

về văn hóa và sắc tộc trong và giữa các quốc gia được coi là cơ sở lý luận vững 

chắc cho việc quốc tế hóa hệ thống giáo dục của một quốc gia [Knight, J., 1997, 

trang 11]. Căn cứ vào nhu cầu ngày càng tăng về việc tăng cường sự hiểu biết và 

giao tiếp với các nền văn hóa khác nhau, nhu cầu trang bị cho sinh viên những nền 

tảng kiến thức và kỹ năng liên văn hóa vững vàng là một trong những động lực 

mạnh mẽ để thúc đẩy quá trình quốc tế hóa tại Việt Nam giai đoạn 2001 – 2020. 

Quốc tế hóa cũng được kỳ vọng sẽ góp phần đào tạo ra những công dân năng động 

và cởi mở có thể làm việc trong các môi trường đa văn hóa, để đáp ứng cho một bối 

cảnh thế phẳng ngày nay. Khía cạnh văn hoá – xã hội của Việt Nam được đặt trong 

bối cảnh chung của quá trình hội nhập và toàn cầu hoá. Để gìn giữ văn hoá truyền 
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thống của quốc gia, Việt Nam cần chủ động giới thiệu, quảng bá những bản sắc, giá 

trị, đất nước, con người với thế giới thông qua các hoạt động quốc tế hoá giáo dục 

đại học.  

Thứ tư, động lực về chính trị, ngoại giao. Trong nền kinh tế tri thức toàn cầu, 

các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ 

hết với tư cách là phương tiện cho một loạt các mối quan hệ xuyên biên giới và các 

dòng chảy toàn cầu liên tục của con người, thông tin, tri thức, công nghệ, sản phẩm 

và nguồn lực tài chính. Mục tiêu về tăng cường hiểu biết về hoà bình, đẩy mạnh 

chính sách đối ngoại với các quốc gia trên thế giới đã đặt ra yêu cầu cho hệ thống 

giáo dục đại học Việt Nam cần hướng đến quốc tế hoá hơn nữa. Thông qua rất 

nhiều các hoạt động hợp tác, trao đổi, liên kết…là những tiền đề giúp mở rộng mối 

quan hệ, nâng cao hiểu biết, duy trì quan hệ ngoại giao tích cực và cải thiện hình 

ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.  

Giáo dục được coi là một kênh giao lưu văn hóa hết sức hiệu quả, giúp nhân 

dân các quốc gia trên thế giới hiểu biết về Việt Nam, gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau. 

Thông qua các hoạt động hợp tác, trao đổi giáo dục, Việt Nam mong muốn thể hiện 

được bản sắc và đặc trưng văn hóa riêng của quốc gia. Gỡ bỏ các rào cản văn hóa, 

sự hiểu biết lẫn nhau chính là “viên gạch” đầu tiên cho các hoạt động hợp tác khác. 

Theo đó, quốc tế hoá giáo dục được coi là một công cụ hữu ích cho chính sách đối 

ngoại đặc biệt liên quan đến an ninh quốc gia và mối quan hệ giữa các quốc gia. 

Không chỉ riêng với Việt Nam, với nhiều quốc gia trên thế giới, quốc tế hoá giáo 

dục đại học được coi là một hình thức đầu tư ngoại giao chiến lược cho các mối 

quan hệ chính trị và kinh tế trong tương lai vì nó cho phép nước sở tại chia sẻ kiến 

thức cũng như củng cố hình ảnh quốc gia tích cực tới sinh viên quốc tế. Bên cạnh 

đó, các thỏa thuận hợp tác trong giáo dục cũng được coi là tiền đề để thiết lập hoặc 

củng cố thêm mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các quốc gia đối tác. Đã 

có sự gia tăng nhận thức về việc khái niệm “quốc tế hóa” không chỉ tác động đến 

quan hệ giữa các quốc gia, mà hơn thế, còn ảnh hưởng đến quan hệ giữa các nền 

văn hóa ở cấp độ toàn cầu và địa phương. Lợi ích kinh tế và chính trị ngày càng trở 
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thành động lực chính khi Việt Nam ban hành nhiều chính sách liên quan đến quốc 

tế hóa giáo dục đại học trong một thế giới ngày càng liên kết và phụ thuộc lẫn nhau 

nhiều hơn.  



91 

 

Tiểu kết Chương 2 

Bước sang thế kỷ XXI, song song với quá trình toàn cầu hóa, quốc tế hóa cũng 

là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của các hệ thống giáo dục đại học và trở 

thành xu hướng lớn. Quốc tế hóa đang thay đổi giáo dục đại học trên toàn thế giới.  

Thuật ngữ quốc tế hóa giáo dục đại học ngày nay được sử dụng rộng rãi không 

chỉ trong các trường đại học và cao đẳng mà còn được nhắc đến nhiều trong các văn 

kiện quan trọng của các chính phủ và các tổ chức quốc tế, như UNESCO, Ngân 

hàng Thế giới và các Tổ chức Phi chính phủ (NGO) khác nhau. Trên thực tế, có rất 

nhiều quan điểm, định nghĩa khác nhau về quốc tế hóa giáo dục đại học. Đối với 

Việt Nam, có thể hiểu “Quốc tế hóa giáo dục đại học là quá trình mà ở đó, khía 

cạnh quốc tế, liên văn hóa và toàn cầu được tích hợp vào mục đích, chức năng và 

việc cung cấp giáo dục đại học ở cấp độ thể chế và quốc gia” [Knight, J, 2008].  

Theo đó, Quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam có nhưng đặc trưng cơ 

bản sau: Hoạt động hợp tác quốc tế; Hoạt động dịch chuyển, trao đổi sinh viên, 

giảng viên, Hoạt động quốc tế hóa chương trình và giảng dạy; Hoạt động hợp tác 

giáo dục xuyên quốc gia/ các chương trình liên kết đào tạo quốc tế; Phát triển các 

trường đại học xuất sắc; Hoạt động quốc tế hóa nghiên cứu... Dù ở khía cạnh nào, 

quốc tế hóa đặt ra những yêu cầu mới đối với các cơ sở giáo dục đại học, đòi hỏi 

các trường đại học cần phải có năng lực liên văn hóa và do đó, góp phần mở rộng sứ 

mệnh, tầm nhìn cũng như các giá trị cốt lõi của chính bản thân các thể chế.  

Với một vai trò ngày càng tăng đối với sự phát triển của kinh tế, văn hoá – xã 

hội, giáo dục và chính trị, quốc tế hoá giáo dục đại học đã và đang trở thành xu 

hướng phát triển chung được các quốc gia trong khu vực và trên thế giới không 

ngừng thúc đẩy và coi đó là như một điều kiện thuận lợi để phát triển và hội nhập 

với giới tri thức toàn cầu. Bối cảnh toàn cầu, khu vực và trong nước đó đã đem lại 

cho Việt Nam rất nhiều cơ hội để tiến hành các hoạt động quốc tế hoá giáo dục đại 

học nhưng đồng thời cũng đi kèm nhiều khó khăn, thách thức. Trong khi trong 

nước, nền giáo dục của Việt Nam sau khi đổi mới còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. 

Chất lượng giáo dục nói chung còn thấp một mặt chưa tiếp cận được với trình độ 
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tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, mặt khác chưa đáp ứng được nhu cầu của 

đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Điều này đòi hỏi Việt Nam cần nắm bắt xu 

hướng, có cách tiếp cận chủ động và đa chiều để có thể tận dụng tối đa những lợi 

thế mà quá trình này mang lại cho sự phát triển của đất nước, đồng thời không 

ngừng củng cố các mối quan hệ quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường 

thế giới. 

Trên cơ sở đó, quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học tại Việt Nam được kỳ 

vọng sẽ mang lại 04 mục tiêu quan trọng: về học thuật, về kinh tế, về văn hoá – xã 

hội và về chính trị ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và hội 

nhập kinh tế toàn cầu. 
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CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT 

NAM TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2020 

3.1. Chủ trương, chính sách của Việt Nam về quốc tế hóa giáo dục đại học giai 

đoạn 2001 – 2020 

Kể từ khi thành lập đến nay, Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại xuất 

phát từ lợi ích quốc gia – dân tộc trong sự gắn kết với xu thế thời đại và bối cảnh 

thế giới. Ba mục tiêu chính của nền ngoại giao Việt Nam qua các thời đại từ xưa 

đến nay gồm có: thứ nhất là giành, giữ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 

lãnh thổ; thứ hai là tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để kiến quốc; thứ ba là 

không ngừng nâng cao vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới. 

Bước sang thế kỷ XXI, ba mục tiêu này vẫn còn nguyên giá trị, trong đó nổi 

lên hàng đầu là nhiệm vụ đảm bảo môi trường quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế 

- xã hội đất nước. Đối ngoại của Việt Nam đang được phát triển từ chiều rộng đi 

vào chiều sâu, ổn định và bền vững. Định hướng này không chỉ là chính sách đối 

ngoại thuần túy mà đòi hỏi đất nước phải chủ động, sử dụng linh hoạt các nguồn lực 

và công cụ ngoại giao khác nhau để triển khai thắng lợi chính sách này.  

 Nắm bắt xu thế toàn cầu, Việt Nam đã hội nhập hoàn toàn với nền kinh tế khu 

vực và thế giới, tích cực tham gia nhiều tổ chức khu vực và quốc tế khác nhau. Theo 

đó, ngoại giao truyền thống cũng được mở rộng ra nhiều lĩnh vực, đối tượng khác 

nhau, trong đó, vai trò của giáo dục đại học và quốc tế hóa giáo dục đại học cũng 

được nâng lên, mở rộng mối liên kết quốc tế và tăng cường tin cậy giữa Việt Nam 

và bạn bè quốc tế.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thực lực mạnh, ngoại giao sẽ thắng lợi. 

Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to, tiếng mới lớn” [Hồ 

Chí Minh toàn tập, tập 4, 2011, tr.3]. Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam 

còn đang gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế. Tuy nhiên, Ngoại giao Việt Nam luôn 

vận dụng tốt và biết kết hợp nhiều yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia, kết 

hợp sức mạnh vật chất với sức mạnh tinh thần, kết hợp sức mạnh vốn có với sự 

đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế. Kết hợp ngoại giao chính trị với ngoại giao 
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kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân…Và trong mọi tình huống, hoạt 

động ngoại giao của nhà nước luôn được gắn kết chặt chẽ với hoạt động quốc tế của 

Đảng và hoạt động đối ngoại của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có sự tham gia 

mạnh mẽ của lĩnh vực giáo dục. 

Trong nền kinh tế tri thức toàn cầu, khi chúng đảm nhận vai trò trung gian 

trong các mối quan hệ xuyên quốc gia và dòng người, thông tin, tri thức, công nghệ, 

sản phẩm và vốn tài chính. Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục đại học, 

Đảng và Nhà Việt Nam đã sớm quan tâm, thúc đẩy phát triển đổi mới giáo dục đại 

học theo xu hướng toàn cầu. Sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và các chính sách phát 

triển của Nhà nước đối với hội nhập giáo dục đại học Việt Nam đã có tác động tích 

cực trong việc thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả quá trình quốc tế hóa, nâng cao vị 

thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hội nhập quốc tế được khẳng định là một 

trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong đổi mới căn bản và toàn diện nền 

giáo dục. Quan điểm này được thể hiện xuyên suốt qua các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước.  

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, quy định pháp luật theo 

hướng cởi mở, giao tiếp và hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác 

quốc tế trong giáo dục đại học, bao gồm: Luật giáo dục năm 2005, Luật giáo dục 

sửa đổi năm 2009, Luật giáo dục đại học năm 2012 và Luật giáo dục năm 2019. 

Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án “Đào tạo giảng viên có trình độ Tiến sĩ cho các Trường Đại học, Cao đẳng giai 

đoạn 2010-2020” với mục tiêu đến năm 2020, đào tạo bổ sung được ít nhất 20.000 

tiến sĩ, trong đó khoảng 10.000 tiến sĩ ở nước ngoài tại các Trường Đại học có uy 

tín trên thế giới; Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010; Chiến lược phát triển 

giáo dục 2011 – 2010; Nghị quyết 29-NQ-TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, 

toàn diện Giáo dục và Đào tạo của Bộ Chính trị; Đề án đổi mới giáo dục Đại học 

Việt Nam 2006 – 2010; Nghị quyết 14/2005 / NQ-CP của Chính phủ - “Đổi mới 

căn bản và toàn diện Giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020” [Bộ GD & 
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ĐT, 2005],… Một số chiến lược và chính sách chính về quốc tế hóa giáo dục đại 

học ở Việt Nam được tóm tắt tại Phụ lục 4. 

Trong hơn 20 năm qua (từ năm 2000 – đến năm 2020), các chủ đề như tính di 

chuyển quốc tế, nhu cầu gửi nhân lực đi đào tạo nước ngoài, thu hút sinh viên quốc 

tế, hợp tác đào tạo và nhiều chủ đề khác nhau đã được Việt Nam cụ thể hóa trong 

Luật và nhiều Đề án, Kế hoạch phát triển khác nhau. Chính phủ Việt Nam đã ban 

hành rất nhiều chính sách, đổi mới pháp luật giáo dục nói chung và giáo dục đại học 

nói riêng, đánh dấu sự khởi đầu của quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt 

Nam. Có thể nói, Việt Nam đã xây dựng được về cơ bản khung pháp lý cho các hoạt 

động quốc tế hóa giáo dục đại học. 

Xuyên suốt quan điểm chỉ đạo của Nhà nước xác định giáo dục và đào tạo là 

quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho 

giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội. Nội dung quan trọng này đã được thể chế hóa trong Luật 

giáo dục năm 2005. 

Thứ nhất, tăng cường hợp tác giáo dục quốc tế. Giáo dục đại học cần chủ 

động hội nhập quốc tế tạo trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm định hướng 

xã hội chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp 

thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học, công nghệ của nhân loại. 

Quốc tế hóa giáo dục đại học là một trong những động lực quan trọng, là yếu tố cơ 

bản đưa Việt Nam phát triển, hội nhập với thế giới. Nó được coi như công cụ hữu 

hiệu, đa dạng linh hoạt, góp phần làm bền chặt quan hệ chính trị giữa Việt Nam và 

các nước. Việc nâng cao vị thế của giáo dục, tạo nên thương hiệu quốc gia cũng góp 

phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.  

Trong rất nhiều văn bản chỉ đạo, Nhà nước quy định rất rõ về chủ chương hợp 

tác quốc tế trong giáo dục. Luật Giáo dục đại học quy định rõ mục tiêu của hoạt 

động hợp tác quốc tế, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của Nhà nước và các cơ sở 

giáo dục đại học trong hoạt động hợp tác quốc tế. Chính phủ khuyến khích và thúc 

đẩy việc mở rộng các mối quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với 
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các cơ sở giáo dục nước ngoài nhằm trao đổi những kinh nghiệm, tăng cường cơ sở 

vật chất. Rất nhiều những hoạt động được thúc đẩy trong giai đoạn này bao gồm 

trao đổi thông tin, tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị quốc tế, tham gia hoạt động của 

các cơ quan thuộc Liên hiệp quốc, tổ chức các nước sử dụng tiếng Pháp, các tổ chức 

thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tổ chức Á - Âu và các tổ chức khác.  

Thứ hai, quốc tế hóa đội ngũ cán bộ, người lao động. Chính phủ Việt Nam 

quyết tâm mạnh mẽ tăng cường, phát triển nhiều chương trình quốc gia nhằm 

khuyến khích, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng 

dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật bằng nhiều hình thức khác nhau. Lý do chính 

liên quan đến nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực chuyên 

môn và ngoại ngữ của cán bộ lãnh đạo trong công tác, giao dịch, quan hệ quốc tế, 

hỗ trợ cho sự phát triển, hội nhập có hiệu quả của đất nước. Đồng thời thông qua đó 

mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế, thiết lập mối quan hệ hợp tác với các quốc gia. 

Những chương trình lớn của Nhà nước nhằm quốc tế hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo 

chủ chốt các cấp từ trung ương đến địa phương, đội ngũ giảng viên được Chính phủ 

triển khai là Đề án 322, 599, 911 và đề án 165. Các chương trình tập trung vào các 

lĩnh vực: hành chính công, chính sách công, quản lý công, kỹ năng lãnh đạo, quản 

lý ngành, các lĩnh vực cần thiết, phù hợp với chiến lược phát triển của quốc gia. 

Chính phủ chủ trương dành một nguồn ngân sách lớn để gửi nhân tài đi đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn ngắn và dài hạn tại các nước có nền khoa học tiên tiến, công 

nghệ phát triển. Bên cạnh đó, chính phủ cũng thúc đẩy hình thức du học tự túc. Số 

lượng sinh viên và cán bộ giáo dục đại học đi du học tăng mạnh, từ 1.139 người 

năm 1990 lên 25.505 người năm 2005 và hơn 130.000 sinh viên Việt Nam năm 

2016 tại 49 quốc gia khác nhau trên thế giới. Con số này đã tăng hơn mười lần so 

với năm 2001. 

Thứ ba, đẩy mạnh, thu hút sinh viên quốc tế đến Việt Nam học tập. Xác định 

được những hạn chế của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam là chất lượng đào tạo 

còn thấp, số lượng chương trình giáo dục bằng tiếng Anh còn hạn chế, Chính phủ 

Việt Nam đã sớm ban hành nhiều chính sách thuận lợi để thu hút sinh viên quốc tế. 
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Quốc tế hóa đã mở rộng cánh cửa chào đón sinh viên quốc tế đến với Việt Nam. 

Các chính sách và chương trình của chính phủ bao gồm các chương trình trợ cấp và 

học bổng, các các chính sách thị thực thuận lợi, chính sách tuyển sinh ưu đãi. Thông 

qua đó, thể hiện đường lối đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế trên tinh 

thần Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên các lĩnh vực đôi bên cùng có 

lợi. Hơn 20 năm qua, Việt Nam đã ký nhiều Hiệp định hợp tác giáo dục song 

phương với các quốc gia như Lào, Campuchia…, hàng năm, dành nhiều xuất học 

bổng toàn phần cho công dân các quốc gia đối tác tới Việt Nam học tập ở các cấp và 

các hình thức đào tạo khác nhau. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chủ đề ra nhiều 

phương thức thực hiện khác nhau như cho phép và khuyến khích các cơ sở giáo dục 

đại học tổ chức giảng dạy trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, tăng cường phát triển dạy 

học tiếng Việt và Việt Nam học cho sinh viên quốc tế. Về công tác lãnh sự, hiện 

nay, theo cập nhất mới nhất vào tháng 4/2020 trên cổng thông tin điện tử về công 

tác lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam, Việt Nam đã ký Hiệp định, thỏa thuận miễn 

thị thực với 91 nước, trong đó 04 Hiệp định với Ca-mơ-run, Nam-mi-bi-a, Ê-ti-ô-pi-

a và Pa-na-ma (HCPT) chưa xác định hiệu lực [MOFA]. Với những nỗ lực đó, từ 

con số vô cùng khiêm tốn khoảng 600 sinh viên quốc tế đến Việt Nam trong giai 

đoạn 1998-2000, đến nay, Việt Nam đang đón khoảng 21.000 sinh viên quốc tế đến 

học [Quế Sơn, 2020]. 

Thông qua các hoạt động tiếp nhận sinh viên quốc tế, chúng ta có thể tận dụng 

cơ hội này để giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Việt Nam tươi đẹp, thanh bình, 

có bề dày lịch sử lâu đời, có các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, qua đó góp 

phần nâng cao vị thế của đất nước, tăng cường sự hiểu biết, đồng cảm, tạo dựng 

lòng tin và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác trên nhiều mặt. 

Thứ tư, chủ chương thu hút đầu tư, người Việt Nam tại nước ngoài, các 

chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho phép các cơ sở giáo dục quốc tế tham gia các hoạt động đào tạo trong nước. 

Việt Nam cũng khuyến khích các chủ đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm, tiềm lực, 

và trình độ tiên tiến thành lập các cơ sở giáo dục tại Việt Nam theo hình thức 100% 
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vốn nước ngoài hoặc liên doanh với các đối tác Việt Nam để đào tạo đại học, dạy 

nghề, giáo dục từ xa, mở các khóa bồi dưỡng ngắn hạn có trình độ khu vực và quốc 

tế tại Việt Nam. Bên cạnh đó, trao đổi giáo dục là cầu nối giữa cộng đồng người 

Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước, nhằm tăng sức mạnh dân tộc, thắt 

chặt tình đoàn kết, giúp khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tinh thần hướng về cội 

nguồn. Qua đó khơi dậy sức mạnh lớn lao của cộng đồng kiều bào nước ngoài, đóng 

góp cho công cuộc phát triển đất nước.  

Thứ năm, thúc đẩy liên kết giáo dục xuyên biên giới. Cùng với việc gia nhập 

WTO vào năm 2007 và ký cam kết tuân theo các nguyên tắc của GATS đã góp phần 

đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đại học xuyên biên giới tại Việt Nam. Chính phủ 

định rõ quy trình phê duyệt các chương trình liên kết đào tạo, tạo hành lang để 

khuyến khích phát triển hình thức đào tạo này, đặc biệt năm 2018, Chính phủ ban 

hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong 

lĩnh vực giáo dục. Sang năm 2019, trong bối cảnh đại dịch Covid 19 xảy ra và gây 

ảnh hưởng đến giáo dục toàn cầu, Việt Nam nhanh chóng có những sửa đổi, ban 

hành quy định mới về về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (thông tư 

số 38/2020/TT-BGDĐT). Điều này cho thấy sự quan tâm, sát sao và linh hoạt của 

Đảng và Nhà. Được sự hỗ trợ của pháp luật Việt Nam với cơ chế rộng mở cho phép 

các trường tự lựa chọn đối tác, chương trình đào tạo nước ngoài, các chương trình 

liên kết, song ngữ, cấp bằng đôi…dần trở lên phổ biến ở các cơ sở giáo dục đại học 

trên khắp cả nước. Cũng như các nội dung khác của quá trình quốc tế hóa, bên cạnh 

các mục tiêu nâng cao chất lượng nền giáo dục nước nhà, việc thúc đẩy sự tham gia 

của các cơ sở giáo dục đại học vào giáo dục xuyên biên giới cũng góp phần hiện đại 

hóa nền kinh tế và / hoặc củng cố cơ sở hạ tầng chính trị và xã hội. Tạo tiền đề hợp 

tác để phát triển, xây dựng quyền lực mềm và tăng cường các nỗ lực ngoại giao 

công chúng của Việt Nam. Ở khía cạnh khác, Việt Nam cũng bước đầu có chính 

sách khuyến khích sự tham gia của giáo dục đại học Việt Nam ở nước ngoài. Đặc 

biệt phải kể đến là các chủ chương xây dựng trường học, phát triển ngành tiếng Việt 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-86-2018-ND-CP-quy-dinh-ve-hop-tac-dau-tu-cua-nuoc-ngoai-trong-linh-vuc-giao-duc-337783.aspx
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và Việt Nam học tại Lào…Qua đó, thể hiện tình đoàn kết, vun đắp thiện chí quốc tế. 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam trong 

hiện tại và trong tương lai đó chính là vấn đề chất lượng của các chương trình trao 

đổi xuyên quốc gia. 

Thứ sáu, chủ trương thúc đẩy các hoạt động quốc tế hóa trong nước. Một loạt 

chương trình được Chính phủ Việt Nam đưa ra như Đế án “Dạy và học ngoại ngữ 

trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008 -2020” với mục tiêu thúc đẩy dạy 

và học ngoại ngữ. Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại 

học Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015” (505/QĐ-TTg ngày 15/10/2008), chương 

trình đã tạo ra một cú hích quan trọng cho hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Chương 

trình xây dựng “Khung trình độ quốc gia”  năm 2016 cũng là một trong các nỗ lực 

lớn của Chính phủ nhằm tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp và giáo dục đại học của Việt Nam. Đây là cơ sở để đối chiếu, so sánh các 

trình độ đào tạo của Việt Nam với các quốc gia ASEAN thông qua khung tham 

chiếu trình độ ASEAN (AQRF), hỗ trợ việc công nhận lẫn nhau, hỗ trợ trao đổi sinh 

viên và người lao động giữa các quốc gia trong khu vực, tăng cường hội nhập quốc 

tế và tăng tính cạnh tranh của lực lượng lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, Chính 

phủ Việt Nam cũng chủ trương phát triển các trường Đại học xuất sắc trình độ quốc 

tế (Quyết định số 145/2006/QĐ-TTg, Quyết định 1216/2011/QĐ-TTg). Trong thời 

gian qua, Chính phủ đã triển khai xây dựng một số trường ĐH quốc tế dưới sự hợp 

tác giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài. Có thể kể đến như Đại học 

Việt – Đức, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt – Pháp), Đại 

học Việt – Nhật, Đại học Việt – Nga. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra cho đất nước 

chính là vấn đề nguồn ngân sách hạn hẹp, công tác quản lý còn nhiều bất cập và 

chưa đột phá. 

Song song với đó, bản thân các cơ sở giáo dục đại học cũng đầu tư đẩy mạnh 

quốc tế hóa như tập trung chính sách tài trợ khuyến khích giảng viên công bố quốc 

tế, thu hút học giả quốc tế hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ giảng quốc tế hóa môn học 

phụ trách, và đi nghiên cứu/học tập ở nước ngoài, xây dựng chương trình đào tạo 
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bằng tiếng Anh, hỗ trợ sinh viên đi trao đổi quốc tế, và kiểm định các chương trình 

đào tạo theo chuẩn khu vực/quốc tế.  

Tựu chung lại, tuy khái niệm Quốc tế hóa giáo dục đại học không được nêu cụ 

thể trong các văn bản chính sách, song quan điểm lãnh đạo toàn diện của Đảng và 

Nhà nước về quốc tế hóa giáo dục đại học được thể hiện rất rõ ràng, chi tiết. Các 

quan điểm này được cụ thể hóa thành các chủ trương cho hầu hết các khía cạnh 

quốc tế hóa giáo dục trên. Trách nhiệm của Nhà nước là tiếp tục có chính sách phù 

hợp thực hiện các cam kết song phương và đa phương, nhằm tạo điều kiện phát 

triển hoạt động hợp tác quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học theo nguyên tắc đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp với chiến lược và quy 

hoạch phát triển giáo dục đại học; tăng cường quản lý về liên doanh, liên kết giáo 

dục đại học với nước ngoài.  

3.2. Thực tiễn triển khai các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam 

giai đoạn 2001 – 2020 

3.2.1. Hoạt động hợp tác quốc tế 

3.2.1.1. Hoạt động hợp tác trên bình diện đa phương và khu vực 

Ở cấp độ nhà nước, với chủ trương mở rộng quan hệ nhiều mặt, song phương 

và đa phương với các nước và vùng lãnh thổ, các trung tâm chính trị, kinh tế quốc tế 

lớn, các tổ chức quốc tế và khu vực; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phát triển giáo 

dục và đào tạo. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng giao lưu và 

hợp tác quốc tế, thu hút chuyên gia giỏi của thế giới đóng góp vào sự phát triển đất 

nước bằng nhiều hình thức thích hợp [Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 

Đảng], bước sang thế kỷ 21, Việt Nam tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc 

tế trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng trên bình diện đa 

phương, khu vực.  

Đầu tiên là những nỗ lực của Việt Nam trong khuôn khổ tổ chức WTO. Kể từ khi 

chính thức gia nhập WTO vào năm 2007, Việt Nam đã cam kết thực hiện các thỏa 

thuận cam kết trên tất cả 11 ngành dịch vụ và 110 phân ngành, trong đó có cam kết mở 

cửa thị trường giáo dục đại học. Thực hiện các điều khoản này, Việt Nam đã xây dựng 
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các quy chế về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và từ 

1/1/2009 Việt Nam cho phép thành lập các cơ sở đào tạo 100% vốn đầu tư nước ngoài. 

Đây là thách thức nhưng cũng là thời cơ để hệ thống giáo dục Việt Nam mở cửa, đẩy 

mạnh quá trình quốc tế hóa. Theo đó, Việt Nam có cơ hội gia tăng nhanh chóng tăng số 

lượng nguồn nhân lực chất lượng cao được qua đào tạo. Chúng ta cũng đã có những 

bước đi chủ động trong hội nhập giáo dục và tiếp nhận giáo dục xuyên biên giới theo 

cả hai cơ chế thương mại và phi thương mại. 

Trong khuôn khổ của tổ chức UNESCO, giáo dục đại học là nội dung được đặc 

biệt chú trọng bên cạnh văn hóa – xã hội. Rất nhiều chương trình dự án được thực hiện 

như thực hiện Thập kỷ Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững (2005 - 2014), rà soát 

chương trình giảng dạy nhằm nâng cao năng lực giáo viên, lồng ghép đa dạng ngôn 

ngữ, văn hóa vào chương trình giảng dạy, tăng cường và củng cố các hoạt động giới 

thiệu khoa học hiện đại và công nghệ cùng tri thức…Những chương trình này đã và 

đang đóng góp vào chiến lược phát triển tri thức của đất nước nhằm nâng cao hiệu quả 

và sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ.  

Chính phủ Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổ chức Giáo dục, Khoa 

học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) giai đoạn 2005-2010, 2010-2015 và 

2016 – 2020. Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Việt Nam về huy động 

mọi sự ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, khoa học kỹ thuật, khoa 

học xã hội và nhân văn, văn hóa và thông tin - truyền thông. Những hợp tác trên lĩnh 

vực giáo dục với UNESCO góp phần vào phát triển bền vững đất nước, đẩy mạnh hội 

nhập khu vực, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Về mặt nội 

dung, các hoạt động được triển khai lồng ghép đa dạng văn hóa và ngôn ngữ vào các 

chương trình dạy và học nhằm tăng cường một nền văn hóa hòa bình, hiểu biết bằng 

cách khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và học viên thông qua việc địa phương 

hóa chương trình giảng dạy, phát triển tài liệu học tập theo địa phương; Các nội dung 

tăng cường hợp tác nghiên cứu về các vấn đề toàn cầu như: nước, môi trường, biến đổi 

khí hậu… cũng được đưa vào chương trình thực hiện; hỗ trợ mạng lưới Dự án các 
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trường liên kết của UNESCO; Tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Quốc gia UNESCO 

của Việt Nam và các Ủy ban quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới…  

Năm 2017, Việt Nam và UNESCO cũng đã ký kết thỏa thuận thành lập hai Trung 

tâm khoa học dạng 2 về Toán học và Vật lý tại Việt Nam do UNESCO tài trợ. Việc 

UNESCO công nhận và bảo trợ hai trung tâm khẳng định vị thế khoa học của Việt 

Nam trên bản đồ khoa học thế giới. Hai trung tâm có tầm nhìn và sứ mệnh nghiên cứu, 

đào tạo chuyên ngành cho cả khu vực và quốc tế, sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu, 

chương trình phát triển của Tổ chức UNESCO, đẩy mạnh hợp tác quốc tế giữa Việt 

Nam và các nước thành viên trong mạng lưới UNESCO. 

Đặc biệt năm 2020,  Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc 

(UNESCO) đã công nhận Công viên địa chất Đắk Nông là công viên địa chất toàn cầu; 

Thành phố Vinh (Nghệ An) và Thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) là thành phố học tập 

toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi để du lịch Việt Nam có những bước phát triển, góp 

phần quảng bá rộng rãi hơn nữa hình ảnh Việt Nam - một quốc gia hòa bình, ổn định, 

an toàn, đến với bạn bè quốc tế và thế giới.  

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam với tư cách là một thành viên tích cực, giáo 

dục đại học của Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng quốc tế hóa giáo dục đại 

học của khu vực. Trong rất nhiều những văn kiện được kí kết và Việt Nam là thành 

viên đều khẳng định giáo dục là một trong những mối quan tâm chung của các quốc gia 

ASEAN và nó đóng vai trò lớn trong việc tăng cường đoàn kết, thống nhất lâu dài giữa 

các quốc gia ASEAN (Tuyên bố Cha-am Hua tại cuộc họp lần đầu tiên của các Bộ 

trưởng Giáo dục ASEAN - Singapore năm 2006). Đặc biệt, trong bối cảnh ASEAN 

ngày càng lớn mạnh, hướng tới mục tiêu “một cộng đồng ASEAN lấy con người là 

trung tâm, có trách nhiệm với xã hội nhằm xây dựng tình đoàn kết và thống nhất lâu 

bền giữa các quốc gia và dân tộc ASEAN trong Cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN, 

thì việc hợp tác chặt chẽ về giáo dục giữa các nước thành viên với nhau và với các 

quốc gia, tổ chức trên thế giới đặc biệt quan trọng. Hội nhập giáo dục là nền tảng cho 

mỗi quốc gia triển khai thực hiện các thỏa thuận và hiệp định của khu vực. Sự hội 

nhập, tích hợp, thậm chí phân công trong giáo dục đại học hướng tới không chỉ diễn 
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ra trong từng nước mà sẽ là trên quy mô cả ASEAN. Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ 

trách Cộng đồng văn hóa-xã hội Kung Phoak phát biểu tại buổi Đối thoại chính sách 

lần thứ 12 với chủ đề “Tạo không gian giáo dục đại học ASEAN thích ứng và bền 

vững” đã nhấn mạnh thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học chất lượng cao có vai 

trò vô cùng quan trọng nhằm hỗ trợ xây dựng Cộng đồng ASEAN [Hữu Chiến, 

2021]. 

Năm 2010, 2020, với cương vị là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã triển khai các 

sáng kiến, chương trình hợp tác, tổ chức nhiều hội nghị về nguồn lực con người trong 

cách mạng 4.0, đẩy mạnh hợp tác đối tác nghị viện trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục vì 

sự phát triển bền vững của cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á. 

Bên cạnh đó, để đạt được các mục tiêu “tạo ra những chuyển biến cơ bản về 

chất lượng giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng theo hướng tiếp cận với 

trình độ tiên tiến trên thế giới; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực góp phần nâng 

cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với yêu 

cầu của đất nước, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” 

[Quyết định số 201/2001/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến 

lược phát triển giáo dục 2001-2010”], Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, 

trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên và người học, khai thác học bổng trong khuôn 

khổ ASEAN và ASEAN với các đối tác bên ngoài; Các chương trình trao đổi, tiêu biểu 

như: Chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á, Chương trình giao lưu ASEAN - Ấn 

Độ, Chương trình Mekong Friendship Project, Chương trình ASEAN Eco-Leaders and 

AYVP, Greater Mekong Subregion Youth Forum, Chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ 

Đông Nam Á (YSEALI), Chương trình trao đổi sinh viên báo chí ASEAN…Chương 

trình dành cho những thanh niên, những thủ lĩnh trẻ xuất sắc có tiềm năng lãnh đạo và 

có sáng kiến trong việc phát triển các mối quan hệ giữa các quốc gia trong và ngoài 

khu vực. Bên cạnh đó, thời gian qua, Việt Nam đã đón tiếp hàng trăm đoàn đại biểu 

của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức giáo dục ASEAN đến thăm và 

làm việc. Thông qua các cuộc gặp gỡ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã triển khai 

hàng loạt các chương trình hợp tác, trao đổi khác nhau.  
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Những nỗ lực hợp tác trao đổi trên bình diện khu vực còn có sự đóng góp của các 

cơ sở giáo dục đại học trong nước: ví dụ như Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng, 

Trường Đại học FPT, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 

Đại học Thái Nguyên… Sinh viên Việt Nam đã tích cực tham gia các diễn đàn đa 

phương của thanh niên khu vực ASEAN như: Diễn đàn Giáo dục của ANU, Diễn đàn 

văn hóa thanh niên ASEAN… Những chương trình này đã mang đến cho sinh viên 

Việt Nam cơ hội học tập mới, nâng cao kỹ năng giao thoa văn hóa và đặc biệt góp phần 

thúc đẩy nhận thức văn hóa và hợp tác quốc tế. 

3.2.1.2. Hoạt động hợp tác trên bình diện song phương 

Giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học là lĩnh vực truyền thống và đóng vai trò 

quan trọng trong mối liên hệ giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, được Chính 

phủ cũng như các tổ chức, cơ sở giáo dục đại học chú trọng phát triển. Đặc biệt trong 

bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, hợp tác giáo dục song phương trở thành xu thế phổ 

biến trên thế giới, là một con đường nhằm quốc tế hoá hệ thống giáo dục, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực – nhân tố có yếu tố quyết định đến sức mạnh của mỗi quốc gia. 

Hợp tác quốc tế song phương trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của Việt Nam thời gian 

qua đã đạt được những kết quả quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả về hợp tác quốc tế 

và vị thế của Việt Nam trên thế giới.  

Ở cấp độ nhà nước, rất nhiều đối tác giáo dục quan trọng của Việt Nam có thể kể 

đến như: Liên bang Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Australia, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài 

Loan, EU…đã trở thành những cầu nối quan trọng trong việc chuyển giao tri thức và 

giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia trong suốt thời gian qua. 

Với Liên Bang Nga, sau 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, mối 

quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng được khẳng định, phát triển bền 

chặt. Trong các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa chính phủ hai nước, Việt Nam và Liên Bang 

Nga đã thống nhất các biện pháp thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hợp tác và khẳng 

định “Mối quan hệ Nga-Việt là mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài”. Trong đó, 

Hợp tác về giáo dục được coi là điểm sáng trong mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia. 

Vốn là một quốc gia có nền giáo dục đào tạo phát triển, đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều 
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trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chúng ta từ trước năm 2000, 

bước sang thế kỷ XXI, giáo dục tiếp tục được nhấn mạnh là lĩnh vực ưu tiên trong quan 

hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.  

Rất nhiều chương trình hợp tác đào tạo trong đại học, nghiên cứu chung, trao đổi 

sinh viên đã được triển khai thành công. Đến nay, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký 

kết được các hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, như Thỏa thuận giữa Bộ Giáo 

dục và Khoa học Liên bang Nga với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam về hợp tác 

trong lĩnh vực giáo dục (ngày 24/6/2005) cung cấp cho việc đào tạo các chuyên gia và 

đào tạo nâng cao nhân sự, phát triển các chương trình chung, trao đổi sinh viên và thúc 

đẩy việc học ngôn ngữ; Hiệp định giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Việt 

Nam về đào tạo công dân Việt Nam trong các cơ sở giáo dục đại học chuyên nghiệp 

của Liên bang Nga ngày 09/7/2002 quy định việc phân bổ ngân quỹ cho giáo dục sinh 

viên, đến và đi từ Liên bang Nga, chỗ ở, học bổng và chăm sóc y tế; Hiệp định liên 

chính phủ ký năm 2012 về việc đào tạo công dân Việt Nam theo chương trình “hỗ trợ 

đào tạo” có hiệu lực đến năm 2022. Trong đó dấu mốc quan trọng là việc Chính phủ 

hai nước đã ký kết Hiệp định về đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và 

công nghệ kí kết năm 2014. Có thể nói, những kết quả hợp tác giữa Nga và Việt Nam 

trong lĩnh vực giáo dục phát triển nhờ có sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chính phủ 

của cả hai nước; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tài trợ đào tạo từ nhà nước; chính 

sách thông tin tích cực của các trường đại học Nga tại Việt Nam…Theo đó, hai quốc 

gia đã cùng chia sẻ nhận thức về vai trò nền tảng của giáo dục, khoa học và công nghệ, 

là động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của hai 

nước. Đồng thời thống nhất nâng mối quan hệ song phương trong lĩnh vực giáo dục, 

khoa học và công nghệ lên tầm chiến lược. Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp đó giữa hai 

chính phủ, các hoạt động hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học cũng được hai bên 

thúc đẩy không ngừng. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã tạo điều kiện để các cơ sở 

giáo dục đại học Việt Nam duy trì, phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác của LB 

Nga nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Hiện có hơn 100 văn bản hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước ký kết còn 
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hiệu lực chính là minh chứng cho sự quan tâm của các cơ sở giáo dục đại học trong 

việc khai thác những tiềm năng và cơ hội đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy 

quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học. Số lượng học bổng mà Liên bang Nga dành cho 

sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại LB Nga cũng tăng đáng kể qua 

các năm, từ khoảng 100-150 học bổng những năm 2001-2002 lên gần 1000 học bổng 

vào năm 2020 (gấp gần 10 lần). Liên bang Nga cũng là đối tác mà Việt Nam cử số 

lượng cán bộ, sinh viên sang học tập, nghiên cứu nhiều nhất trong số các quốc gia tiếp 

nhận sinh viên diện Hiệp định của Việt Nam. Tính đến năm 2020, có hơn 6.000 lưu 

học sinh Việt Nam đang học tập tại LB Nga ở mọi bậc học, khoảng 50% trong số đó 

là lưu học sinh diện tự túc kinh phí. Ngược lại, LB Nga cũng gửi khoảng gần 300 

sinh viên sang thực tập tiếng Việt, học đại học và sau đại học trong năm học 2019 – 

2020. Đây là một trong số những kết quả đáng ghi nhận trong quan hệ hợp tác giữa 

hai quốc gia. 

Năm Số lượng học bổng LB 

Nga cấp cho Việt Nam 

Nguồn 

2020 965 học bổng TBTS số 283/TB-BGDĐT ngày 07/5/2020 

2019 965 học bổng TBTS số 22/TB-BGDĐT ngày 22/3/2019 

2018 958 học bổng TBTS số 176/TB-BGDĐT ngày 29/03/2018 

2017 953 học bổng TBTS số 179/TB-BGDĐT ngày 17/3/2017 

2016 855 học bổng Nguyễn Thị Anh, 2021, tr 156 

2015 795 học bổng Nguyễn Thị Anh, 2021, tr 156 

2014 600 học bổng Nguyễn Thị Anh, 2021, tr 156 

2013 661 học bổng Nguyễn Thị Anh, 2021, tr 156 

2012 476 học bổng Nguyễn Thị Anh, 2021, tr 156 

2008-2011 <400 học bổng mỗi năm Nguyễn Thị Anh, 2021, tr 156 

2005 - 2007 <300 học bổng mỗi năm Nguyễn Thị Anh, 2021, tr 156 

2001-2004 
Mỗi năm cấp 100-150 

suất học bổng 
Nguyễn Thị Anh, 2021, tr 156 

Bảng 3.1: Số lượng học bổng mà Liên bang Nga cấp cho Việt Nam từ 2001-2020 



107 

 

Lĩnh vực hợp tác được ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực mà Nga có thế mạnh và 

Việt Nam có nhu cầu như năng lượng, công nghệ thông tin, luật, mỏ - địa chất, kinh tế, 

nông nghiệp, môi trường, giáo dục, y tế… 

Có thể nói, đến nay, các cơ sở giáo dục đại học của Liên Xô trước đây và LB Nga 

ngày nay đã góp phần đào tạo hàng vạn cán bộ cho Việt Nam, trong số đó có rất nhiều 

cán bộ các cấp, giữ những chức vụ quan trọng của Nhà nước và trong nhiều lĩnh vực 

của nền kinh tế quốc dân. Những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực hợp tác trong giáo 

dục đó không chỉ là nguồn bổ sung quý giá cho đội ngũ tri thức của Việt Nam mà còn 

góp phần tiếp tục củng cố, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai 

nước, mang ý nghĩa hữu nghị đặc biệt. 

Với Hoa Kỳ, theo những số liệu mới nhất năm 2020, Việt Nam hiện đang đứng 

thứ 6 thế giới và đứng đầu các nước ASEAN về số lượng du học sinh tại Hoa Kỳ với 

trên 24.000 sinh viên, người học [US Embassy, 2019]. Tuy nhiên, phần lớn trong số 

này là các du học sinh đi học theo diện tự túc kinh phí (người học được cử đi theo diện 

học bổng của chính phủ Việt Nam qua đề án 322, 911, mỗi năm chỉ chiếm số lượng 

khoảng trên 100 người). Trong khi đó số lượng sinh viên Hoa Kỳ sang học tập tại Việt 

Nam hàng năm ghi nhận khoảng trên 1000 sinh viên [US Embassy, 2019]. Bên cạnh 

đó, nhiều chương trình liên kết đào tạo Đại học, sau đại học giữa các cơ sở giáo dục 

Việt Nam và Hoa Kỳ đã được triển khai có hiệu quả cùng hàng loạt các dự án hợp tác, 

chương trình trao đổi sinh viên thông qua Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) hay chương 

trình học bổng Fulbright. Những lĩnh vực ưu tiên hợp tác bao gồm khoa học, công 

nghệ, kỹ thuật, Stem…Những con số trên là bằng chứng cho thấy giáo dục là một trong 

những nền tảng quan trọng trong mối quan hệ song phương hai nước hiện tại cũng như 

trong thời gian tới. Tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tháng 

3/2020, ông Daniel J. Kritenbrink  - Đại sứ Hoa Kỳ đã khẳng định: “Việt Nam là đối 

tác quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ trong lĩnh vực giáo dục. Hỗ trợ Việt Nam phát triển 

giáo dục là mối quan tâm chung của chúng ta” [MOET, 2020]. Tuy nhiên, đến nay 

giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chưa ký kết bất kỳ thoả thuận riêng lẻ nào liên quan đến hợp 

tác, trao đổi giáo dục, giáo dục đại học giữa hai quốc gia. 
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Với một số quốc gia Châu Âu thuộc Liên minh Châu Âu (EU), Giáo dục được coi 

là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc 

gia. Chủ trương này được nhiều lần khẳng định tại các diễn đàn hợp tác song phương 

cũng như khu vực. Đến nay, Việt Nam đã ký kết các thoả thuận hợp tác giáo dục với 

nhiều quốc gia như với Đức, Anh, Pháp, Hungary, Bungary, Italia, Tây Ban Nha, Ba 

Lan, Latvia, Séc…Hoạt động quan trọng nhất mà EU nói chung và các quốc gia thuộc 

EU theo đuổi trong việc củng cố quá trình quốc tế hoá liên quan đến các chương trình 

tài trợ và hỗ trợ cho các dự án quốc tế, nhằm thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác giữa 

một hoặc một số quốc gia thành viên với các quốc gia khác trên toàn thế giới, trong đó 

có Việt Nam. Việt Nam đặc biệt coi trọng hợp tác, giao lưu giáo dục với các nước 

Châu Âu và EU với tư cách là một thực thể độc lập. Bên cạnh những hình thức hợp tác 

truyền thống như trao đổi sinh viên, chuyên gia, hợp tác nghiên cứu, trao đổi đoàn, hợp 

tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, trao đổi tài liệu, thì xu hướng hợp tác hiện nay và 

trong tương lai giữa Việt Nam với các quốc gia Châu Âu sẽ được đẩy mạnh với các 

hình thức chương trình, dự án thực hiện chung. 

Với vương quốc Anh, năm 2019, Việt Nam và Vương Quốc Anh đã ký kết biên 

bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương 

quốc Anh. Biên bản ghi nhớ này là cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy các hoạt động 

hợp tác giáo dục giữa hai nước phát triển. Theo đó, Chính phủ Anh đã hỗ trợ các cơ sở 

giáo dục đại học Anh mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam, tổ chức đối thoại 

chiến lược thường xuyên nhằm nâng cao chuẩn tiếng Anh tại Việt Nam [Mỹ Anh, 

2019]. Trên cơ sở đó, hai bên đã thúc đẩy nhiều chuyến thăm viếng lẫn nhau nhằm trao 

đổi, cập nhật chiến lược nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, học hỏi, chia sẻ kinh 

nghiệm và tri thức trong các lĩnh vực giảng dạy, học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng 

tạo cùng các cơ hội hợp tác giữa các bên. Theo số liệu thống kê của Cục Hợp tác Quốc 

tế, Bộ Giáo dục và Đào Tạo, hiện Anh là quốc gia đứng thứ 4 trong danh sách quốc gia 

có số lượng du học sinh đông nhất [VOH, 2020] với khoảng trên 12.000 du học sinh 

Việt Nam, trong đó hơn 95% là diện tự túc kinh phí; tính đến năm 2019, có khoảng 60 

chương trình liên kết đào tạo do 23 trường Đại học, Cao đẳng Vương quốc Anh phối 
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hợp với 29 cơ sở giáo dục trong nước được triển khai tại Việt Nam [Mỹ Anh, 2019]. 

Bên cạnh đó, đã có nhiều dự án hợp tác đào tạo, dự án tài trợ thông qua nguồn viện trợ 

ODA, trao đổi sinh viên, học bổng, liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học hai bên. 

Hàng năm, Chính phủ Anh cũng cấp các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam đi du 

học tại Anh quốc qua chương trình học bổng Chevening của Chính phủ Anh. Trong 

thời gian qua, các đối tác của Anh quốc như Hội đồng Anh, các trường Đại học, các 

công ty giáo dục Anh quốc tại Việt Nam đã hợp tác và thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt 

Nam và Anh quốc nói chung, hợp tác với các đối tác Việt Nam nói riêng. Quốc tế hóa 

giáo dục đại học được xác định là một trong những chiến lược để nâng cao chất 

lượng giáo dục đại học ở Việt Nam (Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại 

Việt Nam). Hội đồng Anh đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo 

dục đại học trên cả nước tổ chức các Diễn đàn, chương trình dự án như: Diễn đàn “Bối 

cảnh toàn cầu về quốc tế hóa giáo dục đại học - tập trung phát triển chất lượng hơn là 

số lượng”, Hội thảo “Hướng tới quốc tế hoá giáo dục đại học ở Việt Nam tới năm 

2025”, Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Vương quốc Anh với nội dung “Kết nối 

cơ hội - xây dựng đối tác giáo dục bền vững”… Những diễn đàn là nơi kết nối các nhà 

lãnh đạo giáo dục đại học của Vương quốc Anh và Việt Nam, từ đó, cùng thảo luận các 

vấn đề và thách thức mang tính khu vực và toàn cầu về quốc tế hóa giáo dục đại học. 

Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam 

(British University Vietnam – BUV) đã được thành lập năm 2009 bằng 100% vốn đầu 

tư nước ngoài với sứ mệnh mang lại cho sinh viên cơ hội học tập các chương trình giáo 

dục chuẩn Anh Quốc trong môi trường giáo dục quốc tế ngay tại Việt Nam,  kiến tạo 

những người trẻ đam mê tìm hiểu khám phá và có tư duy sáng tạo, góp phần thay đổi 

thế giới. Với những đóng góp của mình, đầu năm 2021, BUV đã vinh dự nhận giải 

thưởng Trường đại học tiêu biểu của Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam 

(BritCham Vietnam) cho những thành tựu và đóng góp tích cực với lĩnh vực giáo dục 

bậc cao tại Việt Nam. Bên cạnh đó, được sự tín nhiệm của Chính phủ Việt Nam và 

Anh quốc, Đại học Đà Nẵng đã triển khai dự án thành lập Viện nghiên cứu và Đào tạo 

Việt – Anh (tiến tới là Trường Đại học Quốc tế Việt – Anh) với vai trò thiết lập những 
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hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia, triển khai các hoạt động nghiên cứu và đào tạo theo 

hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực và trên thế giới. 

Với Cộng hoà Pháp, song hành cùng sự phát triển tích cực của mối quan hệ tốt 

đẹp giữa Việt Nam – Pháp trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá…hợp tác giáo 

dục giữa hai quốc gia thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Pháp luôn coi giáo 

dục - đào tạo là mục tiêu ưu tiên trong hoạt động hợp tác của mình tại Việt Nam. Hai 

nước đã ký kết nhiều thoả thuận quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm: Thỏa 

thuận về việc phát triển Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý giai đoạn 2019 – 

2023 (2019) với mục tiêu là nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam 

thông qua hoạt động sáng tạo và phổ biến kiến thức về các lĩnh vực Quản lý, Quản trị 

Kinh doanh và Quản lý Chuỗi Cung ứng, đặc biệt là các chương trình đào tạo và 

nghiên cứu quốc tế chất lượng cao, Thỏa thuận hành chính giữa Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục quốc gia, Đào tạo đại học và nghiên cứu Pháp về việc 

công nhận các quá trình đào tạo và văn bằng nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh 

viên học chuyển tiếp ở bậc đại học tại nước đối tác (2004), Thỏa thuận giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về việc 

thành lập các Trung tâm Đại học Pháp tại Việt Nam  (2004), Tuyên bố về việc hỗ trợ 

giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp tại Việt Nam giữa Chính phủ CHXHCN Việt 

Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp, Thỏa thuận về hợp tác đào tạo trong lĩnh vực năng 

lượng nguyên tử giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Giáo 

dục quốc gia, Giảng dạy đại học và Nghiên cứu nước Cộng hòa Pháp… Kết quả là sự 

ra đời của Trường Đại học Việt – Pháp (Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà 

Nội - USTH) năm 2009. Phát biểu tại buổi lễ kỉ niệm 10 năm thành lập USTH năm 

2019, phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhận định: “Nếu nói đến biểu tượng hay giá trị 

khác của Đại học Việt – Pháp thì đó là biểu tượng, là sự hợp tác của hội nhập quốc tế. 

Đại học Việt - Pháp là một trong những dự án điển hình trong việc hợp tác giữa hai 

nước Việt Nam và Pháp” [Mai Lan, 2019]. Đóng góp vào mối quan hệ hợp tác giáo 

dục Việt Nam – Cộng hoà Pháp và quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học Việt Nam 

nói riêng còn có vai trò của Hội Hữu nghị Việt – Pháp. Trải qua gần 70 năm hoạt động, 
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mục tiêu của Hội là góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa 

nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp; đóng góp vào việc phát triển không ngừng quan 

hệ giữa hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển”. Các hoạt động được triển khai bao 

gồm: hỗ trợ đào tạo sinh viên, học viên Việt Nam tại Pháp, hợp tác đào tạo với Đại học 

Quốc gia Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân… Hiện nay ở Việt Nam, có khoảng 20 trường 

Đại học công lập Pháp có liên kết với cơ sở đào tạo tại Việt Nam (Phụ lục 5). Bên cạnh 

đó, Pháp cũng được đánh là điểm đến quan trọng của các du học sinh Việt Nam trong 

nhiều năm qua, thể hiện qua số lượng du học sinh Việt Nam tại pháp tăng nhanh chóng 

(khoảng 40%) trong vòng 10 năm qua. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 10.000 sinh 

viên du học, nơi có số lượng du học sinh Việt Nam lớn thứ 3 trên thế giới [QĐND, 

2021]. Có thể nói, tri thức chính là thế mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp 

với khoảng 40.000 Việt kiều có trình độ đại học hoặc trên đại học thuộc nhiều ngành 

nghề, lĩnh vực khác nhau. Chắc chắn, đó là những cầu nối quan trọng trong quan hệ 

Việt – Pháp. 

Với Cộng hoà Liên bang Đức, hai quốc gia đã có quá trình hợp tác lâu dài trong 

lĩnh vực giáo dục. Đức cũng được coi là một đối tác lớn của Việt Nam trong lĩnh vực 

giáo dục đào tạo. Trong những năm qua, chính phủ liên bang Đức đã đầu từ hơn 60 

triệu EURO cho các hoạt động hợp tác học thuật song phương, hiện tại Việt Nam và 

Đức đang triển khai hợp tác trên 160 chương trình dự án khác nhau [DAAD, 2020]. 

Đức cũng duy trì hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực thông qua các dự 

án, chương trình học bổng do Chính phủ Đức tài trợ hàng năm như Học bổng của cơ 

quan trao đổi Hàn lâm Đức – DAAD. Kể từ khi thành lập văn phòng đại diện tại Việt 

Nam vào năm 2003 đến nay, DAAD đã hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác học thuật 

giữa hai quốc gia bằng cách tài trợ học bổng, trao đổi chuyên gia, thực hiện dự án 

nghiên cứu chung, hợp tác đại học quốc tế, và đặc biệt là vai trò thúc đẩy quá trình 

quốc tế hóa của các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam… Hiện nay, có khoảng 

7.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đức [DAAD, 2020]. Các sinh viên, nghiên 

cứu sinh sau khi học tập và trở về từ Đức đã tiếp tục hỗ trợ chia sẻ thông tin, kinh 

nghiệm, kiến thức thực tế và đặc biệt còn trở thành những “cầu nối” góp phần xây 
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dựng và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước. Một điểm nhấn khác 

cho mối quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam – Cộng hoà Liên bang Đức là sự thành lập 

của Trường Đại học Việt Đức (VGU) vào năm 2008. VGU là ngôi trường Đại học đầu 

tiên được thành lập tại Việt Nam nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ Việt Nam 

về những định hướng xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam. VGU 

ra đời là kết quả của tình hữu nghị, sự quyết tâm và sự hợp tác chặt chẽ giữa hai đất 

nước, giữa các nhà lãnh đạo Chính phủ hai nước Việt Nam và Đức.  

Với Australia, Quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và Australia được thiết lập từ 

năm 1973 và ngày càng được phát triển, đánh dấu bằng Quan hệ đối tác Toàn diện 

được 2 quốc gia ký kết năm 2009. Theo đó, cả hai nước đều nhất trí sẽ làm sâu sắc 

và mở rộng hợp tác hơn nữa trong hoạch định và phát triển chính sách công, đồng 

thời mở rộng quan hệ chính trị thông qua các trao đổi không chính thức, trao đổi 

nhân sự, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Những cam kết, phối hợp 

của Chính phủ Australia trong cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Việt Nam 

thông qua các khía cạnh giáo dục được thể hiện rõ ràng trong luồng lớn sinh viên 

Việt Nam tại Úc. Đặc biệt, Dự án Aus4Skills với khoảng 100.000 sinh viên Việt 

Nam được tham gia, 240 học bổng dài hạn toàn phần tại các trường đại học 

Australia, hơn 1 triệu đô la Úc cho 95 dự án phát triển do cựu sinh Australia khởi 

xướng và điều hành ở Việt Nam; tổ chức 162 hội thảo phát triển chuyên môn với 

hơn 7.500 cựu sinh Australia ở Việt Nam tham dự; nâng cao kỹ năng và thực hành 

giảng dạy của 339 giảng viên ở các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Việt Nam, đổi mới 147 chương trình giảng dạy của các trường đại học và cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp; hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo về bình đẳng giới cho hơn 

59.000 cán bộ Chính phủ Việt Nam.  

Với các quốc gia Châu Á, Việt Nam đã kí kết các thoả thuận hợp tác giáo dục 

với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, các quốc gia thuộc khu vực Đông 

Nam Á… 

 Với Hàn Quốc, là một đối tác chiến lược của Việt Nam, hiện nay hai nước đã và 

đang có quan hệ hợp tác sâu rộng trên mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục đại học. Hàn 
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Quốc và Việt Nam đã kí kết Hiệp định hợp tác Giáo dục – Đào tạo các năm 2000, 

2005. Những nội dung đó được xác định là một trong những hoạt động quan trọng để 

hai quốc gia phát triển tầm “Quan hệ đối tác toàn diện trong thế kỷ XXI” và “Quan hệ 

đối tác chiến lược”. Từ 2005 - 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo giữa hai nước cũng đạt 

được thống nhất các nội dung hợp tác về giáo dục như: Thỏa thuận về trao đổi giáo 

viên Việt Nam – Hàn Quốc, Thỏa thuận về dạy thí điểm tiếng Hàn ở Trường Phổ thông 

Việt Nam giữa Bộ GD&ĐT và ĐSQ hàn Quốc tại Việt Nam, Biên bản ghi nhớ giữa Bộ 

GD&ĐT Việt Nam và quỹ Hữu nghị Hàn Quốc – Châu Á về thành lập Ủy ban tiếp 

nhận tài trợ sách, Thỏa thuận về Chương trình trao đổi giáo viên Việt Nam - Hàn Quốc 

giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc, Thỏa thuận về 

Chương trình trao đổi giáo viên Việt Nam - Hàn Quốc giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Việt Nam và Bộ Giáo dục Hàn Quốc, Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo 

với Đài Truyền hình Giáo dục quốc gia Hàn Quốc và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc 

tế... Với thế mạnh là ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng thực tế ảo hướng tới nền 

giáo dục đại học thông minh, trong khi đó, nền giáo dục đại học của Việt Nam đã và 

đang có nhu cầu rất lớn trong việc phát triển các mô hình đào tạo hiện đại, hiệu quả. Vì 

vậy, trong quá trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Hàn Quốc có nhiều điểm có 

thể bổ trợ cho nhau, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực và mang 

lại phồn thịnh bền vững cho cả hai quốc gia. Bên cạnh đó, là nhà đầu tư trực tiếp nước 

ngoài số một tại Việt Nam, Hàn Quốc cũng đầu tư lớn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, 

đặc biệt là giáo dục đại học với khoảng 66 triệu USD/ tổng số 62 dự án – chiếm khoảng 

9% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào VIệt Nam trong lĩnh vực này (số liệu tính đến 

tháng 10 năm 2017 [Xuân Anh, 2017]. Các hoạt động liên kết đào tạo cũng được cơ sở 

giáo dục đại học hai bên đẩy mạnh không ngừng trong thời gian qua, như chương trình 

2+2 giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh với Trường 

Đại học Ngoại ngữ Pusan, Trường ĐH Chungwoon, Trường ĐH Youngsan, Hàn Quốc 

hoặc Trường Đại học Công nghệ TP HCM hợp tác Trường Đại học Seokyeong, 

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM với Trường Đại học Tongmyong, 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân với Trường Đại học Dongseo, Trường Đại học 
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Ngoại thương với Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge nhằm trao đổi học liệu, giảng 

viên, sinh viên, hợp tác nghiên cứu chung… Đến nay số các cơ sở giáo dục đại học 

Việt Nam có đào tạo tiếng Hàn và Hàn Quốc học là gần 40 đơn vị. Phía Hàn Quốc, 

tiếng Việt và ngành Việt Nam học cũng được triển khai đào tạo tại Khoa Đông Nam Á 

học - Trường Đại học Ngoại ngữ Busan, Khoa Việt Nam học - Trường Đại học 

Chungwoon, Khoa tiếng Việt – Trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Khoa Việt Nam 

học – Trường Đại học Youngsan…Sự ra đời và phát triển của ngành Hàn Quốc học tại 

Việt Nam và Việt Nam học tại Hàn Quốc đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động nghiên 

cứu, giới thiệu về đất nước, lịch sử, con người, kinh tế, chính trị, văn hóa, ngôn ngữ, 

quan hệ đối ngoại của mỗi bên với nước đối tác, đồng thời qua đó cũng là nguồn cung 

cấp thông tin, luận cứ khoa học phục vụ cho việc hoạch định chính sách của Nhà nước 

cũng như góp phần vào mối quan hệ hữu nghị hai nước Việt – Hàn. Bên cạnh đó, hoạt 

động hợp tác giáo dục giữa hai bên cũng được thúc đẩy thông qua các chương trình học 

bổng từ Chính phủ và các tổ chức hữu nghị, doanh nghiệp Hàn Quốc. Có thể kể đến sự 

tài trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế của Hàn Quốc (KOICA), Quỹ Giao lưu Quốc tế 

Hàn Quốc (Korea Foundation), hoặc từ các doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung, 

LG, Postco… Hàn Quốc hiện cũng là đất nước có số lượng lớn các du học sinh Việt 

Nam theo học với gần 37.000 sinh viên (đứng thứ 2 số lưu học sinh quốc tế tại Hàn 

Quốc) [https://tuoitre.vn]. Hàng năm, Hàn Quốc cũng cử nhiều đoàn chuyên gia trong 

các lĩnh vực khác nhau sang công tác, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục Việt Nam. 

Những con số trên không chỉ giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa giáo dục 

đại học trong nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn góp phần vào việc duy 

trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia trong hiện tại và trong tương 

lai. 

Với Trung Quốc, quan hệ giao lưu và hợp tác trong giáo dục đại học giữa Việt 

Nam và Trung Quốc có vai trò, ý nghĩ to lớn. Vai trò quan trọng của giáo dục nói riêng 

mà đặc biệt là giáo dục đại học được thể hiện rõ trong các thông cáo chung tại các cuộc 

hội đàm giữa lãnh đạo hai nhà nước. Với sự gần gũi về địa lý, văn hóa và lịch sử, hai 

nước có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động hợp tác giáo dục đại học. 
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Có thể khẳng định rằng, Việt Nam và Trung Quốc đều đặc biệt coi trọng phát triển hợp 

tác giáo dục trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Điều này sẽ có tác động quan 

trọng với quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học của Việt Nam. Hai bên đã đạt được 

thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục 

Trung Quốc giai đoạn 2016-2020. Đó là sự phát triển cụ thể hơn cho những nội dung 

hợp tác giáo dục đại học song phương mà hai bên đã đạt được, đồng thời tiếp tục củng 

cố cơ sở pháp lý cho việc tăng cường hơn nữa sự hợp tác giáo dục – đào tạo giữa hai 

nước. Trên cơ sở đó, việc hợp tác giữa hai nước trong giáo dục đại học ngày càng được 

phát triển sâu rộng, thông qua rất nhiều những hoạt động như trao đổi sinh viên, liên 

kết đào tạo, trao đổi chuyên gia, hợp tác giảng dạy, hợp tác nghiên cứu chung…Theo 

như cam kết, mỗi năm Trung Quốc sẽ cấp cho Việt Nam 150 suất học bổng toàn phần 

và 100 suất học bổng bán phần, về phía Việt Nam mỗi năm cũng sẽ cấp 15 suất học 

bổng 1 năm cho sinh viên Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam cũng chủ trương gửi 

người học sang học tập, nâng cao trình độ và văn hóa tại Trung Quốc theo các chương 

trình để án của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những năm gần đây, Số lượng sinh viên Việt 

Nam và Trung Quốc sang học tại nước đối tác ngày càng tăng, góp phần tăng cường 

hiểu biết về văn hóa, con người cũng như tình cảm của nhân dân hai nước. Việt Nam 

hiện đúng trong top 10 quốc gia có số lượng sinh viên theo học tại Trung Quốc với 

khoảng trên 11.000 lưu học sinh [Hiếu Nguyễn, 2019].  

Năm Số lượng (người) Năm Số lượng (người) 

2004 4.382 2011 13.549 

2005 5.842 2012 13.038 

2006 7.310 2013 12.799 

2007 9.396 2014 10.658 

2008 10.396 2015 10.031 

2009 12.247 2016 10.639 

2010 13.018 2018 11.299 

 

Bảng 3.2: Số lượng lưu học sinh Việt Nam du học tại Trung Quốc từ 2004 – 2018 

(Nguồn: Vũ Minh Hải, 2019) 
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Hiện nay, có trên 30 cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc đang đào tạo tiếng 

Việt hoặc ngành Việt Nam học, cũng khoảng số lượng đó các cơ sở giáo dục của Việt 

Nam có triển khai đào tạo tiếng Trung Quốc hoặc ngành Trung Quốc học [Vũ Minh 

Hải, 2019]. Số lượng các chương trình liên kết đào tạo cũng không ngừng tăng. Việc 

hợp tác giữa các trường Đại học ở Việt Nam và Trung Quốc trong đào tạo tiếng Việt, 

tiếng Trung hoặc các lĩnh vực khác nhau cũng đã mang lại những hiệu quả thiết thực, 

góp phần nâng cao hiểu biết của nhân dân hai nước, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ 

cho sự phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt đối với quá trình quốc tế hóa giáo dục đại 

học của Việt Nam, đồng thời góp phần vào sự phát triển toàn diện hơn, ổn định và lâu 

dài của quan hệ Việt – Trung. 

Với Nhật Bản, Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng về văn hoá và có 

mối giao lưu từ lâu đời. Nhật Bản là đối tác chiến lược toàn diện hàng đầu của Việt 

Nam. Hợp tác giữa hai quốc gia được Chính phủ hai nước thúc đẩy trên mọi lĩnh vực, 

trong đó giáo dục được đánh giá đóng vai trò nền tảng vững vàng cho sự hợp tác trên 

các lĩnh vực khác. Hợp tác tốt trong giáo dục sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên, 

thúc đẩy sự hiểu biết hơn nữa giữa nhân dân hai nước đồng thời mở ra nhiều hơn nữa 

cơ hội kinh doanh và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản; đóng góp tích cực 

vào củng cố hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Bước sang thế kỷ XXI, Việt 

Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng như: Công hàm trao đổi về 

học bổng phát triển nguồn nhân lực năm 2017, Công hàm trao đổi về học bổng phát 

triển nguồn nhân lực năm 2018, Công hàm trao đổi về học bổng phát triển nguồn nhân 

lực giữa chính phủ 2 nước, Chương trình chiến lược về hợp tác giáo dục năm 2014, 

Thỏa thuận khung về dạy tiếng Nhật ở Trường Phổ thông Việt Nam giữa Bộ GD&ĐT 

và ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam, Thỏa thuận viện trợ cho Chương trình học bổng phát 

triển nguồn nhân lực, Thỏa thuận viện trợ cho Chương trình học bổng phát triển nguồn 

nhân lực. Sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lớn trong quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt 

Nam và Nhật Bản là sự thành lập Trường Đại học Việt – Nhật năm 2014 với sứ mệnh 

là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hướng tới trở thành nhà lãnh đạo, quản lý và 

chuyên gia ở Việt Nam, Nhật Bản và trong khu vực; Xúc tiến chuyển giao tri thức giữa 
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Việt Nam và Nhật Bản nhằm phụng sự xã hội; Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam và 

Nhật Bản. Điều này đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai quốc gia. Sự 

hợp tác sâu rộng về giáo dục đại học giữa hai nước được thể hiện qua rất nhiều chương 

trình như: Các chương trình học bổng của Chính phủ hai bên: đề án 322, đề án 911, 

Học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT), các chương trình của cơ quan Hợp tác quốc 

tế Nhật Bản (JICA), các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên 

giữa các cơ sở giáo dục đại học hai bên. Hiện nay, Nhật Bản là một trong những quốc 

gia viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho ngành giáo dục và đào tạo Việt Nam. Nhật 

Bản cũng là quốc gia có số lượng sinh viên Việt Nam theo học tăng mạnh qua các năm 

(Bảng 6) và ngược lại số lượng học sinh, sinh viên Nhật Bản sang Việt Nam giao lưu, 

học tập cũng tăng lên đáng kể. Việt Nam cũng đứng thứ 2 trong số sinh viên nước 

ngoài tại Nhật Bản với 73.389 (chiếm 23.5% - T5/2019) [TTXVN, 2020]. Bên cạnh 

đó, chính phủ Nhật Bản đã và đang rất tích cực xúc tiến hợp tác với Việt Nam thông 

qua những chương trình mang tính toàn cầu như chương trình JET, Jenesys, G30.  

 

Biểu đồ 3.1: Tình hình Lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (nguồn: vnembassy-

jp.org) 

Với các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, bên cạnh những hoạt động hợp tác 

trong khuôn khổ ASEAN, Việt Nam cũng thúc đẩy không ngừng các hoạt động hợp tác 

https://vnembassy-jp.org/vi/t%C3%ACnh-h%C3%ACnh-l%C6%B0u-h%E1%BB%8Dc-sinh-vi%E1%BB%87t-nam-t%E1%BA%A1i-nh%E1%BA%ADt-b%E1%BA%A3n
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quốc tế về giáo dục đại học song phương với các quốc gia thành viên. Tiêu biểu như 

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

Malaysia về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục năm 2004, 2013, 2019; Bản ghi nhớ giữa 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa 

Indonesia về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục năm 2005, 2017; Nghị định thư về hợp tác 

giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015, giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và 

Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Campuchia; Bản ghi nhớ hiệp định 

về hợp tác đào tạo giữa ủy ban giáo dục đại học nước cộng hòa Phi-lip-pin và bộ giáo 

dục và đào tạo nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2011; Thỏa thuận giữa 

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào về Đề án nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt – Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn 

nhân lực giai đoạn 2011 – 2020. Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa 

học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2011; Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn 

hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2011 – 2015; Nghị 

định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2012; Nghị định 

thư về hợp tác đào tạo giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2017; Đề án nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam – Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn 

nhân lực giai đoạn 2021-2030; Thỏa thuận kế hoạch triển khai Đề án đưa nội dung các 

sản phẩm công trình lịch sử quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt 

Nam vào giảng dạy tại các trường học của hai nước; Kế hoạch hợp tác giáo dục năm 

2021 giữa hai Bộ Giáo dục Việt Nam – Lào ký kết năm 2020; Bản ghi nhớ giữa Chính 

phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về 

hợp tác trong lĩnh vực giáo dục năm 2020; Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục Việt Nam - 

Singapo năm 2007… Để cụ thể hoác các chủ trương trên, trong quá trình triển khai các 

hoạt động hợp tác, kết nối, rất nhiều hình thức hợp tác ở mọi cấp độ từ Trung ương đến 
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địa phương đã được Việt Nam và các quốc gia trong khối ASEAN triển khai thực hiện 

như chương trình trao đổi sinh viên, đào tạo ngôn ngữ, tổ chức hội thảo, hội nghị…Một 

số kết quả đáng ghi nhận như Việt Nam đã đào tạo cho Lào gần 30.000 người thuộc 

các lĩnh vực và trình độ khác nhau (cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ), trong đó có gần 

5.000 người diện Hiệp định. Riêng trong năm học 2019 - 2020, tổng số lưu học sinh 

Lào học tập tại Việt Nam là 16.644. Việt Nam cũng đang đào tạo cho khoảng 4000 

sinh viên campuchia (đứng thứ 4 trong tổng số LHS quốc tế tại Việt Nam). Thông qua 

rất nhiều hoạt động, không chỉ góp phần thúc đẩy quá trình quốc tế hóa giáo dục đại 

học tại Việt Nam mà còn góp phần thực hiện chủ trương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

trong việc tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác 

toàn diện giữa Việt Nam và các quốc gia thuộc ASEAN trong giai đoạn mới. 

Ở cấp độ thể chế, trong giai đoạn 2001 – 2020, sự hợp tác và cộng tác quốc tế, 

đặc biệt là quan hệ đối tác song phương giữa các cơ sở giáo dục đại học đã được 

nhận rộng ở cả các cơ sở giáo dục đại học công lập và tư nhân. Các cơ sở giáo dục 

đại học Việt Nam đã tích cực mở rộng các thoả thuận hợp tác quốc tế với các cơ sở 

giáo dục nước ngoài. Động lực chính từ các cơ sở giáo dục về quốc tế hoá chủ yếu là: 

nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu, phát triển chương trình đào tạo thông qua 

hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy 

hợp tác nghiên cứu chung, trao đổi giao lưu văn hoá và học thuật, cải thiện hình ảnh 

cũng như thương hiệu của cơ sở giáo dục đại học. Tiêu biểu như Đại học Quốc gia Hà 

Nội đã ký kết hợp tác với 89 đối tác nước ngoài (còn hiệu lực tính đến 2020) đến từ 23 

quốc gia thuộc Châu Á, Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ; Đại học Thái Nguyên đã ký kết 

hợp tác với 144 đối tác từ 28 quốc gia (trong đó có 80 biên bản còn hiệu lực); Đại học 

Huế ký kết hơn 300 văn bản hợp tác với trên 30 quốc gia; Đại học Đà Nẵng ký kết trên 

250 văn bản hợp tác với các đối tác từ hơn 32 quốc gia trên thế giới; Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP.HCM ký kết hợp tác với 27 cơ sở giáo dục đại học 

trên thế giới [tác giả tổng hợp từ website các trường Đại học]…Thay vì chú trọng đến 

số lượng như giai đoạn ban đầu, các trường đại học đã thể hiện mối quan tâm về chất 
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lượng của các thoả thuận quốc tế và hướng đến giữ vị thế chủ động hơn trong các thoả 

thuận hợp tác [Nguyễn Trọng Hoài, 2020, tr. 145-146].  

3.2.1.3. Hoạt động hợp tác giữa các địa phương 

Trên cơ sở các chính sách cải cách, mở cửa, đa phương, đa dạng hoá các hoạt 

động đối ngoại, các Hiệp định hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và 

Chính phủ các quốc gia được ký kết, bước sang thế kỷ XXI, các địa phương của Việt 

Nam đã tích cực thiết lập quan hệ, triển khai giao lưu, hợp tác toàn diện trên hầu hết 

các lĩnh vực trong đó có giáo dục đại học với các địa phương thuộc các quốc gia khác 

nhau trên thế giới. Đặc biệt các tỉnh biên giới của Việt Nam như giữa tỉnh Điện Biên 

với các tỉnh Louangphabang, Phongsaly, Oudomxay và Luang Namtha, Lào; Lai 

Châu với các tỉnh Luông Pha Bang, Oudomxay, Phongsaly, Lào; Sơn La với các 

tỉnh Houaphanh, Louangphabang, Bokeo, Oudomxay, Phongsaly, Luang Namtha, 

Xayabury, Xiangkhouang, Lào; Thanh Hoá với tỉnh Houaphanh, Lào; Nghệ An với 

tỉnh Xiangkhouang, Houaphanh, Bolikhamsai, Lào; Hà Tĩnh với tỉnh Bolikhamsai, 

Khammuane, Viêng Chăn và một số tỉnh của Lào; Quảng Trị với Salavan và 

Savannakhet, Lào; Huế với tỉnh Savannakhet, Lào; Quảng Nam với tỉnh Sekong và 

Champasak, Lào; Kom Tum với các tỉnh Nam Lào. Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, 

Điện Biên với Vân Nam, Trung Quốc. Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang 

với Quảng Tây, Trung Quốc. Kiên Giang với các tỉnh của Thái Lan, Campuchia… 

Rất nhiều hình thức được triển khai, trong đó, tập trung vào chương trình cung 

cấp học bổng trao đổi; ký kết hợp tác giáo dục giữa các trường đại học của các bên; 

tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa ngắn hạn đã được các địa phương triển khai 

có hiệu quả. Một số trường hợp điển hình như: 

Giữa Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang với tỉnh Quảng Tây, Trung 

Quốc. Bắt đầu từ năm 2011, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) định kỳ cấp khoảng 10 

suất học bổng cho sinh viên tỉnh đối tác Việt Nam. Đến năm 2017 con số này tăng 

lên khoảng 10-25 suất học bổng đại học và sau đại học mỗi tỉnh. Và ngược lại, mỗi 

UBND tỉnh Lạng Sơn đều dành 5 suất học bổng, UBND tỉnh Hà Giang dành 2 suất 

học bổng cho học sinh Quảng Tây, Trung Quốc học tại các trường đại học ở Việt 
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Nam [Mỹ Diệu, 2021]. Theo đó, tính từ năm 2011, Hà Giang đã cử đi hơn 100 sinh 

viên thuộc hệ đại học, thạc sĩ tại nhiều trường đại học khắp các thành phố của 

Quảng Tây như Nam Ninh, Liễu Châu, Quế Lâm, Khâm Châu, Ngô Châu, Bách 

Sắc… Từ năm 2014, Quảng Ninh cử được hơn 60 ứng viên thuộc các lĩnh vực giáo 

dục, y tế, kỹ thuật, kinh tế, tài chính, du lịch đi học tại Quảng Tây. Bên cạnh đó, các 

cơ sở giáo dục đại học của các bên cũng đã có quan hệ hợp tác lẫn nhau, mời giảng 

viên thỉnh giảng, trao đổi chuyên môn, đào tạo cán bộ ngắn hạn. 

Hợp tác giáo dục giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với các địa phương của Lào 

cũng đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trong giai đoạn từ năm 2003 đến 

năm 2017, Điện Biên đã đào tạo cho các tỉnh đối tác thuộc khu vực phí Bắc của Lào 

khoảng hơn 1000 nhân lực thuộc các chương trình học tiếng Việt, trung cấp, đại 

học, lý luận chính trị; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 200 lượt cán bộ, 

viên chức của Lào. Tại Sơn La, tính riêng trong giai đoạn 2012-2020, Sơn La đã 

tiếp nhận 1365 LHS Lào từ các địa phương của Lào sang học tập [Tạp chí Việt Lào, 

2020]. Tại Thanh Hoá, giai đoạn 2011-2020, tỉnh tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận đào 

tạo 869 học sinh, sinh viên các tỉnh của nước bạn Lào. Tại Hà Tĩnh, với mối quan hệ 

tốt đẹp với các địa phương của Lao, Hà Tĩnh hiện là địa phương có số lượng lớn cán 

bộ, học sinh, sinh viên các tỉnh của Lào sang học tập, với gần 3.000 cán bộ, học 

viên đến từ 18 tỉnh của Lào, trong đó có 564 học viên trong diện tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 

học bổng. Tỉnh đã cấp ngân sách hỗ trợ cán bộ, học sinh, sinh viên Lào hằng năm 

khoảng 6 đến 7 tỷ đồng [Phan Thị Mai Linh, 2018]. 

Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác trong giáo dục đại học với nước ngoài cũng 

được nhiều địa phương khác trên cả nước đẩy mạnh không ngừng tiêu biểu như Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải phòng, Đà Nẵng, Thái Nguyên… Với số lượng 

các chương trình hợp tác ngày càng tăng, số lượng sinh viên ngày càng lớn, đã một 

mặt tạo ra môi trường thuận lợi để thúc đẩy quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học 

đặc biệt tại các cơ sở giáo dục đại học của địa phương. Mặt khác, đã góp phần quan 

trọng thể hiện thiện chí, tinh thần thúc đẩy giao lưu, hợp tác thực chất, không những 

vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa các địa phương ngày càng bền 
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chặt, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời 

sống nhân dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì hòa 

bình, ổn định và phát triển theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại rộng mở của 

Đảng, Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

3.2.2. Hoạt động dịch chuyển, trao đổi sinh viên  

Việc mở rộng các hoạt động dịch chuyển con người trong giáo dục đại học là 

một khía cạnh nổi bật của quá trình quốc tế hóa ngày nay. 

- Sự dịch chuyển của giảng viên, sinh viên Việt Nam ra nước ngoài:  

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo 

dục và đào tạo, quốc tế hóa giáo dục đại học, cùng với việc mở rộng quan hệ ngoại 

giao với rất nhiều quốc gia trên thế giới của Việt Nam, nhiều học sinh, sinh viên đi 

học tập ở nước ngoài bằng các nguồn kinh phí khác nhau. Theo thống kê mới nhất 

của UNESCO (bảng 3.2) hiện nay, có trên 126.000 sinh viên Việt Nam đang học 

tập tại nước ngoài, và có khoảng hơn 8.600 sinh viên quốc tế đang theo học đại học 

tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. 

STT Quốc gia có 

sinh viên đến 

Việt Nam 

Số lượng Quốc gia 

tiếp nhận 

SV Việt 

Nam 

Số lượng Một số chỉ số cơ 

bản 

1.  Lào 6.895 Nhật Bản 40.633 Tổng số sinh viên đi 

học ở nước ngoài 

126.059 

(chiếm % tổng số 

sinh viên trao đổi 

toàn cầu): 2.1 % 

Tỷ lệ trên tổng số 

sinh viên VN: 6.4 % 

2.  Campuchia 683 Hoa Kỳ 25.951 

3.  Hàn Quốc 349 Australia 17.389 

4.  Trung Quốc 63 Hàn Quốc 13.176 

5.  Đông Timo 53 Canada 7.161 

6.  Sri Lan ka 52 Pháp 4.307 
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STT Quốc gia có 

sinh viên đến 

Việt Nam 

Số lượng Quốc gia 

tiếp nhận 

SV Việt 

Nam 

Số lượng Một số chỉ số cơ 

bản 

7.  Myanmar 48 Anh 3.465 Tổng số sinh viên 

đến Việt Nam học 

tập:  8.646 

(chiếm % trên tổng 

số sinh viên trao đổi 

toàn cầu): 0,1% 

Tỷ lệ trên tổng số 

SV Việt Nam: 0,4% 

8.  Haiti 44 Đức 3.052 

9.  Philippines 43 Phần Lan 2.405 

10.  Nigeria 39 New 

Zealand 

1.353 

11.  Pháp 33 Nga 1.013 

12.  Mô dăm bích 27 Hà Lan 929 

13.  Thái Lan 25 Thái Lan 863 

14.  Mỹ 22 Séc 582 

15.  Ấn Độ 18 Hungary 543 

16.  Nhật Bản 16 Italy 508 

17.  Đức 12 Ba Lan 271 

18.  Nga 12 Lào 235 

 

Bảng 3.3: Thống kê sinh viên đi, và đến Việt Nam ((nguồn Global Flow of 

Tertiary-Level Students | UNESCOUIS) 

http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow#slideoutmenu
http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow#slideoutmenu
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Hình ảnh thống kê sinh viên đi, và đến Việt Nam (nguồn Global Flow of Tertiary-

Level Students | UNESCO UIS) 

Năm Số SV ra 

nước 

ngoài 

Số SV 

vào 

Nguồn thông tin 

2020 190.000 21.000 

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/khoang-190-000-

sinh-vien-viet-nam-dang-hoc-tap-o-nuoc-ngoai-

post210991.gd 

2017 82.160 4.162 UNESCO institute for statistics 2019 

2016 83.159 5.624 UNESCO institute for statistics 2019 

2015 68.046 2.874 UNESCO institute for statistics 2019 

http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow#slideoutmenu
http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow#slideoutmenu
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Năm Số SV ra 

nước 

ngoài 

Số SV 

vào 

Nguồn thông tin 

2014 59.468 2.540 UNESCO institute for statistics 2019 

2013 55.980 3.608 UNESCO institute for statistics 2019 

2012 53.835 3.996 UNESCO institute for statistics 2019 

2010 55.551 3.260 UNESCO institute for statistics 2019 

2008 32.727 3.362 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/global-

education-digest-2010-comparing-education-statistics-

across-the-world-en.pdf, trang 174,178 

2000 10.000  
https://tuoitre.vn/du-hoc-tu-chuyen-ca-nhan-den-chuyen-

dat-nuoc-448853.htm 

 

Bảng 3.4: Thống kê số lượng sinh viên đi ra nước ngoài và sinh viên quốc tế 

đến Việt Nam 2000-2020 

Chiều ra nước ngoài, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, tính 

đến năm 2020, có khoảng 190.000 sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, 

khoảng 21.000 sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam ở nhiều chương 

trình và cấp học khác nhau (đại học, sau đại học, thực tập ngắn hạn…), tăng gấp 19 

lần so với năm 2000 (khoảng 10.000 sinh viên du học nước ngoài) (Bảng 3.3) Đặc 

biệt trong bối cảnh năm 2020, cả thế giới và Việt Nam đều chịu ảnh hưởng nặng nề 

của đại dịch Covid 19, các quốc gia tiến hành một loạt những biện pháp hạn chế 

nhập cảnh, hạn chế dịch chuyển quốc tế. Những con số trên dự báo cho một xu 

hướng tiếp tục tăng của một lượng lớn sinh viên Việt Nam ra nước ngoài học tập 

trong thời gian tới. 

Vốn là một quốc gia đông dân số thứ 15 trên thế giới với trên 96 triệu người, 

đứng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á [https://www.gso.gov.vn], tỷ lệ phần trăm dân 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/global-education-digest-2010-comparing-education-statistics-across-the-world-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/global-education-digest-2010-comparing-education-statistics-across-the-world-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/global-education-digest-2010-comparing-education-statistics-across-the-world-en.pdf
https://www.gso.gov.vn/su-kien/2019/12/thong-cao-bao-chi-ket-qua-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/
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số có độ tuổi từ 17 đến 25 chiếm tỷ lệ khá cao, Việt Nam là một trong những quốc 

gia có số lượng sinh viên dịch chuyển quốc tế chiếm tỷ trọng lớn trên thế giới. Quá 

trình này được thúc đẩy với rất nhiều hình thức khác nhau như: thông qua học bổng 

của Chính phủ Việt Nam, thông qua các chương trình học bổng diện Hiệp định, học 

bổng của Chính phủ quốc gia đối tác, học bổng của các doanh nghiệp, các tổ chức 

phi chính phủ và du học tự túc.  

Từ năm 2001 đến nay, Chính phủ Việt Nam đã triển khai một loạt những 

chương trình, đề án nhằm đưa sinh viên, giảng viên ra nước ngoài đào tạo bằng 

nguồn ngân sách của Nhà nước. Có kể đến Đề án 322 với mục tiêu mỗi năm cử 400 

người ở các bậc tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và ngắn hạn khác đi học nước ngoài; Đề án 

356 (nối tiếp của đề án 322); Đề án 911 với mục tiêu trong giai đoạn 2010-2020 đào 

tạo khoảng 10 nghìn tiến sĩ ở nước ngoài tại các trường đại học có uy tín trên thế 

giới (từ năm 2010 đến 2013, mỗi năm tuyển chọn từ 800 đến 1.200 và từ năm 2014 

trở đi, bình quân mỗi năm tuyển chọn từ 1.300 đến 1.500 nghiên cứu sinh); đào tạo 

khoảng 3.000 tiến sĩ theo hình thức phối hợp, liên kết đào tạo giữa các trường đại 

học trong nước và trường đại học nước ngoài; Gần đây nhất Thủ tướng Chính phủ 

đã thông qua Đề án 89 về “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý 

các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo giai đoạn 2019-2030" (Bảng 3.4). Đối tượng tham gia là giảng viên các 

trường ĐH, CĐ; nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu khoa học; sinh viên mới 

tốt nghiệp ĐH hoặc thạc sĩ đạt từ loại khá trở lên; những người có năng lực và trình 

độ chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường, có nguyện vọng 

và cam kết trở thành giảng viên ĐH, CĐ sau khi được đào tạo, hoặc những cán bộ 

trong một số cơ quan nhà nước… 
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Nội 

dung 

Đề án 322 + 356 

(2002-2012) 

Đề án 911 

(2012-2016) 
Đề án 89 

Mục 

tiêu 

Kết 

quả 

% so 

với 

mục 

tiêu 

Số 

người 

trở về 

nước 

Mục 

tiêu 

Kết 

quả 

% so 

với 

mục 

tiêu 

Mục tiêu 

Tổng 4.000 7.129 178% 
Khoảng 

3.000 

10.000 

TS 
   

Tiến sĩ 2.000 3.838  191% 1.000 5.800 1.961 34% 

7% giảng 

viên đại học 

được đào 

tạo toàn thời 

gian ở nước 

ngoài 

Thạc 

sĩ 
1.000 2.042 204% 

 
    

Đại 

học 
1.000 

833  

125% 

 
    

Thực 

tập 
416 

 
    

Kinh 

phí 
 

2.500 

tỷ đồng 
 

 14.000 

tỷ 

đồng 

   

Bảng 3.5: Chỉ tiêu và kết quả một số đề án đưa sinh viên, giảng viên ra nước 

ngoài đào tạo bằng nguồn ngân sách của Nhà nước 

(Nguồn: https://daibieunhandan.vn/, https://nhandan.vn) 

Kết quả đạt được là khoảng 9.000 người đã được cử đi đào tạo tại các nước 

(hơn 7.000 thuộc đề án 322 và gần 2.000 thuộc đề án 911) trong giai đoạn từ 2001 

đến 2016. Kế hoạch tiếp theo là có 7% giảng viên đại học sẽ được cử đi đào tạo 

toàn thời gian tại nước ngoài trong giai đoạn từ 2019 đến năm 2030. Đây là lực 

https://daibieunhandan.vn/
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lượng đông đảo đã và sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình quốc tế hóa giáo dục 

đại học của Việt Nam.  

Tuy nhiên, cũng cần nhìn lại những điểm tồn tại của các chương trình trên để 

tìm ra những biện pháp khắc phục, cải thiện trong các giai đoạn tiếp theo. Thứ nhất, 

vấn đề kinh phí. Nguồn kinh phí còn hạn chế cùng những khó khăn về kinh tế được 

cho là nguyên nhân khiến Đề án 322 phải dừng lại. Trong khi đó, đề án 911 lại 

không tuyển đủ số chỉ tiêu đặt ra ban đầu. Thứ hai, đó là vấn đề kết quả đạt được 

thấp hơn so với mục tiêu. Tại thời điểm báo cáo năm 2016 của đề án 911, chỉ có 

549 NCS hoàn thành khóa học, bảo vệ thành công luận án (tốt nghiệp đúng thời hạn 

là 387 người, còn lại tốt nghiệp chậm từ một đến hai năm); 186 NCS hết thời hạn 

nghiên cứu nhưng chưa tốt nghiệp, 45 NCS bỏ học 

[https://www.doisongphapluat.com/]. Bên cạnh đó, vấn đề bố trí việc làm, sử dụng 

hiệu quả chất xám sau khi tốt nghiệp cũng là một vấn đề nổi cộm được nhắc đến. 

Thứ ba đó là vấn đề chảy máu chất xám. Theo báo cáo của Bộ giáo dục và Đào tạo, 

trong số học viên cử đi học theo đề án 322 tại nước ngoài, chỉ có khoảng 3.000 

người (gần 1.100 tiến sĩ) về nước. 

Bên cạnh đó, sinh viên Việt Nam còn được cử đi học nước ngoài thông qua rất 

nhiều chương trình học bổng diện Hiệp định, học bổng Chính phủ, học bổng trao 

đổi giữa các Trường Đại học. Ví dụ: Liên Bang Nga cấp cho Việt Nam gần 1000 

học bổng diện Hiệp định mỗi năm, Chính phủ Hungary cấp cho sinh viên Việt Nam 

khoảng 200 học bổng diện Hiệp định mỗi năm, hay các chương trình học bổng của 

Chính phủ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ba Lan, Bungari, Nhật Bản, Australia, Đức, 

Anh, Hoa Kỳ…. Chương trình Fulbright, Quỹ Giáo dục Việt Nam - VEF (Hoa Kỳ), 

Học bổng Giải thưởng Úc - AAS, Endeavour Program (Úc), Eiffel (Pháp), Erasmus 

Mundus (Châu Âu), Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á (H. Pham 

2011). 

Cuối cùng, chiếm số lượng đông đảo nhất là nhóm sinh viên đi du học bằng 

hình thức tự túc kinh phí. Ví dụ trong năm 2012, có đến 90% sinh viên quốc tế Việt 

Nam tự trang trải kinh phí trong năm 2012 [OECD và Ngân hàng Thế giới, 2014]. 
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Điểm đến phổ biến của sinh viên Việt Nam là các quốc gia như: Hoa Kỳ, Anh, 

Pháp, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, LB Nga… Mặc dù chưa có những số liệu đầy 

đủ về số lượng du học sinh tại từng quốc gia khác nhau, luận án cố gắng cung cấp 

bức tranh tổng thể về xu hướng này ở một số quốc gia có số lượng du học sinh Việt 

Nam lớn. 

Hoa Kỳ là một trong những điểm đến phổ biến nhất của sinh viên quốc tế trên 

thế giới trong đó Việt Nam. Sức hút của Hoa Kỳ đối với sinh viên Việt Nam có thể 

từ uy tín, trình độ phát triển quốc tế của nền giáo dục và thứ hạng, đẳng cấp quốc tế 

của nhiều cơ sở giáo dục đại học Hoa Kỳ. Theo báo cáo của Viện Giáo dục Quốc tế 

(IIE), Hoa Kỳ, số lượng sinh viên việt Nam du học bậc đại học tại quốc gia này tăng 

liên tục trong 18 năm liên tiếp, đứng thứ 6 trong danh sách các quốc gia dẫn đầu với 

24.392 sinh viên trên tổng số 1.095.299 sinh viên quốc tế theo học trong năm học 

2018-2019 [https://vn.usembassy.gov/]. Trong đó, tập trung vào các ngành như Kỹ 

thuật, Toán học, Khoa học máy tính, Quản trị và Kinh doanh…Những kết quả này 

được cả phía Việt Nam và Hoa Kỳ khẳng định là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy 

giáo dục vẫn là một trong những nền tảng của mối quan hệ song phương giữa hai 

nước.  

 

Biểu đồ 3.2: Số lượng sinh viên Việt Nam tại một số quốc gia 

Tại Australia, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia, Chính 

phủ Australia thường xuyên phối hợp và tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang 

học tập nâng cao trình độ tại Australia. Rất nhiều chương trình học bổng như học 

bổng Endeavour dài hạn và ngắn hạn, học bổng Chính phủ Australia dài hạn và 

https://vn.usembassy.gov/
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ngắn hạn, học bổng thuộc dự án Aus4Skills… đã đóng góp vào số lượng lớn sinh 

viên Việt Nam tại Australia (Biểu đồ 3.3). 

 

Biểu đồ 3.3: Số lượng du học sinh Việt Nam nhập học tại Úc từ năm 2015 đến 2019 

(ĐVT: 1.000 sinh viên) – Nguồn: https://www.statista.com/) 

Theo số liệu mới nhất của Bộ Giáo dục Australia, mặc dù tình hình Covid 19 

khiến quốc gia này phải có những biện pháp đóng cửa biên giới để phòng chống 

dịch bệnh, song số lượng sinh viên Việt Nam đang theo học tại Australia năm 2020 

vẫn đứng vị trí thứ 4 với hơn 24.000 sinh viên, tập trung các ngành kỹ thuật, công 

nghệ thông tin, nông nghiệp, giáo dục, y khoa…[https://www.vietnamplus.vn/].  

Liên Bang Nga là đối tác quan trọng trong việc triển khai các chương trình 

dịch chuyển sinh viên quốc tế của Việt Nam. Liên Ban Nga là quốc gia mà Việt 

Nam cử số lượng sinh viên và cán bộ sang học tập, nghiên cứu nhiều nhất trong số 

gần 50 nước tiếp nhận lưu học sinh diện Hiệp định. Hiện nay, có khoảng 6.000 sinh 

viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Liên Bang Nga qua các hình thức như 

diện hiệp định liên chính phủ giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, Theo chương trình “hỗ trợ đào tạo”, Bằng ngân sách của Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Theo các thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục đại 

https://www.statista.com/)
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-dung-thu-4-ve-so-luong-sinh-vien-hoc-tai-australia-nam-2020/698814.vnp#:~:text=V%E1%BB%9Bi%20h%C6%A1n%2024.000%20sinh%20vi%C3%AAn,Qu%E1%BB%91c%2C%20%E1%BA%A4n%20%C4%90%E1%BB%99%20v%C3%A0%20Nepal
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học hai bên và theo hình thức tự túc kinh phí. Trong đó tập trung hơn 30% sinh viên 

theo học ngành kỹ thuật, 20% học ngành kinh tế, tài chính và quản trị kinh doanh, 

hơn 15% học tiếng Nga, 10% học khoa học tự nhiên, khoảng 5% học y học, 3% học 

khoa học xã hội và nhân văn, 2% học nghệ thuật và văn hóa 

[https://www.quanlynhanuoc.vn/]. 

Sinh viên Việt Nam cũng chiếm tỷ trọng lớn tại các quốc gia như tại Pháp với 

khoảng 10.000 sinh viên du học, nơi có số lượng du học sinh Việt Nam lớn thứ 3 

trên thế giới [QĐND]; Tại Nhật Bản với 73.389 sinh viên, đứng thứ 2 trong danh 

sách sinh viên quốc tế theo học (chiếm 23.5% - T5/2019) [TTXVN, 2020]; Tại Đức 

với khoảng 7.000 sinh viên; Tại Trung Quốc với khoảng 11.000 sinh viên, nằm 

trong top 10 quốc gia có số lượng sinh viên theo học; Tại Hàn Quốc với gần 37.000 

sinh viên (đứng thứ 2 số lưu học sinh quốc tế tại Hàn Quốc)… 

Cùng với sự gia tăng không ngừng số lượng sinh viên đi du học, các Hội sinh 

viên Việt Nam tại nước ngoài cũng được thành lập, không chỉ là nơi giao lưu, trau 

dồi kiến thức, kinh nghiệm học tập, làm việc của sinh viên Việt Nam mà còn là nơi 

khơi dậy tinh thần đoàn kết, hướng các thành viên về tổ quốc Việt Nam thông qua 

rất nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, diễn đàn, hoạt động tình nguyện… (Phụ lục 

6). Hội sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, được thành lập từ những năm 2001, tại 

Pháp năm 2004, tại Hàn Quốc năm 2007, và gần đây nhất là tại Australia năm 

2020… 

- Thu hút sinh viên quốc tế đến Việt Nam học tập:  

Theo xu hướng chung của dòng chảy sinh viên quốc tế chủ yếu từ các nước 

đang phát triển đến các nước phát triển, và từ các nước nước phát triển đến các 

nước phát triển khác. Không nằm ngoài quy luật này, trong những năm qua, số 

lượng sinh viên quốc tế đến Việt Nam còn khá khiêm tốn trong tương quan so sánh 

với số lượng sinh viên Việt Nam ra nước ngoài học tập (Bảng 3.4). Nguyên nhân 

chính dẫn đến tình trạng này là do trình độ phát triển và năng lực hiện tại, thực trạng 

nền giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, bước sang thế kỷ XXI, với những chính sách 

tăng cường thu hút sinh viên quốc tế, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến mới 

https://www.quanlynhanuoc.vn/
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cho sinh viên quốc tế, với số lượng tăng không ngừng từ khoảng 3.000 sinh viên 

những năm 2000-2010, đến nay, Việt Nam hiện có khoảng 21.000 đang theo học tại 

các cơ sở giáo dục đại học thuộc nhiều bậc đào tạo khác nhau. Trong đó chiếm tỷ 

trọng lớn là hệ đào tạo Tiến sĩ, Đại học và Thạc sĩ, kết quả ghi nhận trong năm học 

2018-2019 lần lượt là 43%, 42% và 13% (Biểu đồ 3.4).  

 

Biểu đồ 3.4: Số liệu lưu học sinh ở nước ngoài phân theo hệ đào tạo trong 

năm học 2018 – 2019 tại Việt Nam (nguồn: https://thanhnien.vn/) 

Trong thời gian qua, để tăng cường hội nhập quốc tế, thúc đẩy quá trình quốc 

tế hóa giáo dục đại học, Đảng và Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành địa phương cũng 

như các cơ sở giáo dục đại học đã thực hiện nhiều chính sách ký kết hợp tác với 

nước ngoài, trao đổi học bổng chính phủ, học bổng của các trường, phát triển các 

chương trình đào tạo song ngữ, chương trình tiên tiến, chương trình liên kết đào tạo, 

chương trình tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam nhằm thu hút du học sinh 

quốc tế đến trao đổi, học tập, tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam, góp phần 

tích cực hội nhập với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Ví dụ như năm 

2020, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát triển một phần mềm tuyển sinh SV 

quốc tế trực tuyến; Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Thái 

Nguyên…phát triển các chương trình liên kết dành cho sinh viên quốc tế, Trường 

Đại học FPT với mục tiêu đạt tỷ lệ sinh viên quốc tế chiếm 20%...  
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Điều đặc biệt, bên cạnh các hoạt động học thuật, giáo dục đào tạo, các cơ sở 

giáo dục đại học Việt Nam trong những năm qua thúc đẩy không ngừng các hoạt 

động giao lưu văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài, nhằm tạo 

môi trường học tập quốc tế, đa văn hóa. Có thể kể đến nhiều chương trình giao lưu 

văn hóa, thể thao, ẩm thực…nhân dịp lễ, tết, nhân dịp kỷ niệm quan hệ ngoại giao 

giữa Việt Nam và các nước. Thông qua đó, tăng cường hiểu biết cho sinh viên quốc 

tế về đất nước con người Việt Nam và ngược lại, củng cố tình hữu nghị giữa Việt 

Nam với bạn bè quốc tế. 

Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số du học sinh quốc tế tại Việt Nam là lưu học sinh 

Lào (Bảng 3.6). Trên cơ sở xác định hợp tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực là 

nội dung quan trọng có tính chiến lược vì lợi ích lâu dài và là lĩnh vực hợp tác thành 

công nhất trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, Việt Nam – Lào đã đạt được rất 

nhiều các thỏa thuận song phương về trao đổi sinh viên. Trong đó, công tác đào tạo 

bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị của Đảng ngày càng 

trở thành một lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam 

và Lào. Số lượng lưu học sinh Lào sang Việt Nam tăng nhanh từ khoảng 3.642 

trong cả giai đoạn 1991-2000 lên đến hơn 16.000 sinh viên/ năm trong giai đoạn 

hiện nay, trong đó, mỗi năm Chính phủ Việt Nam cấp cho LHS Lào hơn 1000 xuất 

học bổng diện Hiệp định.  

Năm học 
Số lượng 

LHS 

Số 

trường 

tham gia 

đào tạo 

Nguồn 

1991-2000 3.642  http://vietlao.vietnam.vn/dau-tu-phat-

trien/hop-tac-viet-nam-lao-trong-linh-vuc-

giao-duc-dao-tao 

2001-2011 >12.000  http://vietlao.vietnam.vn/dau-tu-phat-

trien/hop-tac-viet-nam-lao-trong-linh-vuc-
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Năm học 
Số lượng 

LHS 

Số 

trường 

tham gia 

đào tạo 

Nguồn 

giao-duc-dao-tao 

2010-2011 4.709  https://thongtintuyengiaogialai.vn/ 

Files/quanhevietlao.pdf  
2011-2012 5.234 127 

2012-2013 6.493  

2013-2014 7.782  

2014-2015 9.295  

2017-2018 14.686  http://vietlao.vietnam.vn/dau-tu-phat-

trien/hon-16-000-luu-hoc-sinh-lao-dang-

hoc-tap-tai-viet-nam 

2018-2019 >16.600  177 http://vietlao.vietnam.vn/dau-tu-phat-

trien/hon-16-000-luu-hoc-sinh-lao-dang-

hoc-tap-tai-viet-nam 

2019 – 2020 16.075  https://www.tnut.edu.vn/hoi-nghi-tong-ket-

cong-tac-quan-ly-va-dao-tao-luu-hoc-sinh-

lao-tai-viet-nam-dt3730.html 

Bảng 3.6: Thống kê số lượng LHS Lào tại Việt Nam qua các giai đoạn 

(nguồn: tác giả tổng hợp) 

Song song với số lượng không ngừng tăng, các cơ sở giáo dục đại học Việt 

Nam cũng không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, cải tiến chất lượng, đa dạng 

hóa các loại hình đào tạo để đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Lào. Việc tiếp nhận 

đào tạo lưu học sinh Lào không chỉ ở các trường đại học, học viện trên địa bàn thủ 

https://thongtintuyengiaogialai.vn/
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đô Hà Nội và các thành phố lớn mà đã mở rộng tới cả các trường cao đẳng, đại học 

ở các tỉnh, địa phương ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam. Hiện nay, đã có hơn 170 

trường Đại học tại Việt Nam có tham gia đào tạo Lưu học sinh Lào. Từ đó đến nay, 

nhiều thanh, thiếu niên con em của nhân dân các bộ tộc Lào đã trưởng thành và đã 

trở thành đội ngũ trí thức mới của Lào, trong đó có nhiều người đang nắm giữ trọng 

trách trong bộ máy Đảng và Nhà nước Lào. Đồng chí Saysomphone Phomvihane – 

Chủ tịch quốc hội Lào, người đã từng du học tại Việt Nam đã phát biểu rằng: 

“Tôi nhớ tất cả những lúc vui, buồn trong những năm tháng khó khăn, nhọc 

nhằn của thời kỳ đang còn chiến tranh, trong sân trường, lớp học – kể cả lớp học 

đang được tô trát bằng đất – rơm – tre nứa với nhiều chiếc đèn dầu đom đóm, trong 

cánh đồng lúa của dân làng nơi sơ tán …nó cứ cuồn cuộn vào nhau, chan hòa giữa 

thầy trò Lào – Việt, đám học sinh với nhau ở giữa lòng nhân dân Việt Nam trong 

thời đó mà vẫn ấm lòng, vẫn bồi hồi nhung nhớ…,” [https://www.vietnamplus.vn/].  

Những thế hệ sinh viên Lào được đào tạo tại Việt Nam qua từng thời kỳ đã 

góp phần không nhỏ xây dựng nên sự tin cậy lẫn nhau, vun đắp tình hữu nghị và là 

nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ, phát triển của mỗi nước, góp phần 

vào việc giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

3.2.3. Quốc tế hóa chương trình và giảng dạy  

Tại Việt Nam, quốc tế hóa chương trình và giảng dạy là một khía cạnh quan 

trọng của hoạt động quốc tế hóa tại nhà (hay quốc tế hóa trong nước). Là quá trình 

xây dựng chương trình đào tạo với định hướng quốc tế nội dung đào tạo nhằm trang 

bị phương tiện cho người học thích nghi với môi trường quốc tế và đa văn hóa 

[OECD, 1994]. Động lực thúc đẩy các hoạt động quốc tế hóa chương trình giảng 

dạy là do nhu cầu mạnh mẽ về nguồn nhân lực trình độ cao, có khả năng ngoại ngữ, 

kỹ năng quốc tế ở trong nước, do sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức 

toàn cầu cùng với sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, do 

mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của giáo dục đại học của Việt Nam, thu hút 

sinh viên quốc tế đến học tập, nâng cao thứ hạng quốc tế của các cơ sở giáo dục đại 

học trong nước, từ đó nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. 
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Hai yếu tố quan trọng của chương trình giảng dạy được quốc tế hóa là việc tăng 

cường năng lực ngoại ngữ và đổi mới khung chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo 

dục đại học.  

Bước sang thế kỷ XXI, ngoại ngữ mà đặc biệt là tiếng Anh ngày càng được để 

cao ở nhiều quốc gia trên thế giới, tại khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam 

nói riêng. Tuy nhiên, có một thực tế là năng lực sử dụng tiếng Anh của sinh viên 

đều rất thấp so với mong đợi, gây khó khăn cho quá trình hội nhập quốc tế của giáo 

dục đại học. Tăng cường năng lực ngoại ngữ vốn được coi là tiền đề cần thiết để 

theo đuổi các mục tiêu kinh tế, chính trị của đất nước; là tiền đề quan trọng cho các 

hoạt động quốc tế hóa, thúc đẩy hợp tác với các đối tác đến từ các hệ thống giáo dục 

đại học tiên tiến trên thế giới, thúc đẩy quá trình dịch chuyển quốc tế của giảng viên 

và sinh viên, cung cấp những trải nghiệm học tập quốc tế. 

Để thúc đẩy quá trình này, Chính phủ đã ban hành các chủ chương, chính sách 

và kế hoạch triển khai cụ thể. Năm 2008 là một dấu mốc quan trọng khi Thủ tướng 

Chính phủ ký quyết định phê duyệt đề án Ngoại ngữ quốc gia năm 2020 với mục 

tiêu đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, 

biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, đề án được đánh giá là không 

hiệu quả, kết quả thu được của Đề án này không được như mục tiêu đề ra do việc 

triển khai diễn ra tràn lan, đánh đồng tại tất cả các địa phương, chiến lược bồi 

dưỡng không phù hợp. Từ bài học đó, trong thời gian tới, Việt Nam cần đặt hoạt 

động ngoại ngữ vào vị trí trung tâm của quá trình đổi mới, chứ không đơn thuần là 

hoạt động dạy hoặc thứ bậc trong khung năng lực ngoại ngữ quốc gia. 

Xét chỉ số thông thạo ngoại ngữ (EPI) của Việt Nam trong những năm gần 

đây, Việt Nam đã có những tiến bộ, liên tục tăng hạng về chỉ số thông thạo ngoại 

ngữ, đứng vị trí thứ 7 ở Châu Á trong bảng xếp hạng thực hiện tại 88 quốc gia do 

Tổ chức Giáo dục quốc tế EF thực hiện năm 2018 [https://moet.gov.vn/]. Điều này 

cũng phần nào minh chứng cho nỗ lực tăng cường dạy và học tiếng Anh của Việt 
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Nam đã có những bước cải thiện đáng kể, cần tiếp tục duy trì và phát huy trong giai 

đoạn tiếp theo.  

Song song với những lĩnh vực học thuật truyền thống như khoa học tự nhiên, y 

học, luật, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn, nhiều mã ngành đào tạo mới đã 

được mở nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ đến dự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 

như: khoa học dữ liệu, IoT và trí tuệ nhân tạo ứng dụng, robot và trí tuệ nhân tạo, 

quốc tế học, ngành học về Khu vực học, Chính trị học…Sự phát triển ồ ạt của rất 

nhiều chuyên ngành mới một mặt cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, 

những hiểu biết liên văn hóa, những kinh nghiệm quốc tế, những hiểu biết chuyên 

sâu về thế giới và khu vực, nhưng mặt khác cũng đặt ra nhiều vấn đề đó là những lo 

ngại về chất lượng cùng với sự mất cân đối giữa những ngành đào tạo truyền thống, 

đặc thù như Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa khi số lượng sinh viên theo học các ngành 

này có xu hướng giảm đi rõ rệt.  

Các Chương trình tiên tiến, Chương trình chất lượng cao, chương trình kỹ sư 

tài năng PFIEV cũng được các cơ sở giáo dục đại học chú trọng phát triển. Hiện 

nay, Việt Nam có 244 chương trình chất lượng cao, 35 chương trình tiên tiến và 16 

chương trình kỹ sư tài năng đang được triển khai (biểu đồ 3.5). 

 

Biểu đồ 3.5: Số lượng chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao, kỹ sư tài 

năng đang thực hiện (Nguồn: Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Chương trình tiên tiến được Chính phủ Việt Nam phê duyệt đưa vào triển khai 

từ năm 2006. Mục tiêu của dự án là cải cách giáo dục đại học, nâng cao chất lượng 

dạy và học đạt trình độ quốc tế, nâng thứ hạng các trường đại học được quốc tế 
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công nhận, theo kịp đà phát triển của khu vực và trên thế giới, kỳ vọng mở ra các cơ 

hội cải thiện chất lượng nguồn nhân lực của quốc gia, nâng cao khả năng cạnh tranh 

trên thị trường lao động toàn cầu. Sáng kiến này là một khía cạnh cốt lõi trong 

chương trình đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục đại học, một trong những sáng kiến 

quan trọng nhất trong chương trình cải cách GDĐH ban hành năm 2005 và Chiến 

lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, Nhà nước 

khuyến khích các trường đại học nhập khẩu giáo trình từ các trường đại học danh 

tiếng được xếp hạng trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới và sử dụng tiếng 

Anh làm phương tiện giảng dạy. Đến nay, Việt Nam đã triển khai được 35 chương 

trình tiên tiến thuộc các lĩnh vực khác nhau tại hơn 20 Trường đại học lớn được 

chọn thí điểm (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại 

học Nông nghiệp 1, Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), ĐH Bách Khoa TP. 

Hồ Chí Minh, Đại học Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên), Đại học Kỹ thuật Công 

nghiệp (ĐH Thái Nguyên)…). Giáo trình, khung chương trình được nhập khẩu và 

tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giảng dạy. Ngoài ra, việc thực hiện các 

chương trình tiên tiến đã tăng cường quan hệ đối tác giữa các trường đại học Việt 

Nam và nước ngoài có liên quan. Một số trường đại học Hoa Kỳ đã trao bằng tốt 

nghiệp cho sinh viên Việt Nam và nhiều cơ sở đã đồng ý hỗ trợ việc đảm bảo chất 

lượng của các chương trình tại Việt Nam. Mục tiêu lớn của chương trình là đạo tạo 

lực lượng lao động chất lượng cao cho Việt Nam vẫn còn rất hạn chế, manh mún và 

có quy mô nhỏ hẹp. Năm 2014, Trường Đại học Ngoại thương tiếp nhận 3200 sinh 

viên trên ba cơ sở của trường, trong đó chỉ có 184 sinh viên theo học chương trình 

tiên tiến về Kinh tế quốc tế và Quản trị kinh doanh quốc tế. Năm 2015, Trường Đại 

học Kinh tế Quốc dân công bố chỉ tiêu tuyển sinh là 4800 sinh viên, trong đó chỉ 

220 vào hai chương trình tiên tiến về Tài chính và Kế toán [Ly Tran, Huong Phan, 

2018].  

3.2.4. Hợp tác giáo dục xuyên quốc gia/ các chương trình liên kết đào tạo quốc tế 

Trong giai đoạn 2001 – 2020, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO và 

hiệp định GATS, việc xây dựng các chương trình liên kết đào tạo, hợp tác giáo dục 
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xuyên quốc gia trở thành một đặc điểm mới của quốc tế hoá nền giáo dục đại học 

của Việt Nam. Rất nhiều chủ trương, chính sách được ban hành nhằm thúc đẩy quá 

trình này. Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo đã nêu rõ: “Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo 

dục, đào tạo; mở rộng liên kết đào tạo với những cơ sở đào tạo nước ngoài có uy 

tín, chủ yếu trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, đồng thời quản lý chặt 

chẽ chất lượng đào tạo”. Chủ trương này được cụ thể hóa trong rất nhiều văn bản 

chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tại Luật Giáo dục 2005, Luật giáo dục 

đại học năm 2012, Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 

đại học năm 2019, Thông tư quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học năm 2017, 

Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến 

sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, Nghị định 

86/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực 

giáo dục. Các quy định được ban hành, sửa đổi thường xuyên theo bối cảnh mới với 

những quy định hợp lý hơn đã tạo hành lang pháp lý, đẩy mạnh tự chủ đại học, tự 

chủ học thuật và hợp tác, mở ra nhiều cơ hội thu hút các cơ sở giáo dục đại học 

quốc tế tham gia liên kết đào tạo với các trường đại học của Việt Nam. 

Sự phát triển của các chương trình hợp tác giáo dục xuyên quốc gia/ các 

chương trình liên kết đào tạo quốc tế đã đánh dấu sự chuyển dịch của Việt Nam từ 

một nước nhập khẩu giáo dục sang tư cách là đối tác hợp tác trong giáo dục. Ở cấp 

độ quốc gua, sự phát triển này tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc tế của các 

trường Đại học và việc nhập khẩu chương trình, giáo trình tài liệu nước ngoài vào, 

với những tiềm năng nâng cao năng lực cho nguồn lực con người ở trong nước.  

Thứ nhất, xu hướng hợp tác và liên kết quốc tế tại các cơ sở giáo dục đại học 

Việt Nam phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức như 3+1, 2+2… Các chương trình 

này có thể sử dụng giáo trình nước ngoài hoặc giáo trình do các cơ sở giáo dục nước 

ngoài và Việt Nam cùng xây dựng. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh hoặc tiếng nước 

ngoài, bằng cấp có thể do nước ngoài hoặc cả hai bên cùng cấp. Sinh viên theo học 

các chương trình kết này sẽ dành một phần của chương trình học tại Việt Nam và 

https://giaoduc.net.vn/gdvn-post209320.gd
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một phần tại cơ sở nước ngoài. Lợi ích mong đợi liên quan đến chương trình liên 

kết đào tạo: (1) Sinh viên tốt nghiệp bằng kép có nhiều cơ hội việc làm hơn, có lợi 

thế khi làm việc trong môi trường toàn cầu và đa văn hóa; (2) Tạo doanh thu; (3) 

Nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục đại học. 

Số lượng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tăng rất nhanh trong 20 

năm qua, từ khoảng hơn 10 chương trình liên kết bậc đại học triển khai tại Trường 

Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học 

Kinh tế Hồ Chí Minh…Đến năm 2010, cả nước đã có 97 chương trình liên kết bậc 

đại học và sau đại học do 34 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam phối hợp với các đối 

tác nước ngoài thực hiện (Phụ lục 7). Năm 2017, tăng lên 299 chương trình tại 84 

cơ sở giáo dục đại học (Phụ lục 8). Đến 7/2020, theo thống kê của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Việt Nam đã có hơn 70 cơ sở giáo dục đại học cung cấp các chương trình 

giáo dục quốc tế, xây dựng hơn 600 chương trình liên kết đào tạo với hơn 30 quốc 

gia trên thế giới được Bộ phê duyệt [https://tuoitre.vn/]. Tuy nhiên, chỉ có 352 

chương trình còn được phép hoạt động (chiếm khoảng 59%), và 50 chương trình 

thuộc các cơ sở nhận đầu tư nước ngoài, 50 chương trình là kết quả hợp tác giữa 

chính phủ Việt Nam với các quốc gia khác, còn lại hơn 200 chương trình đã bị tạm 

dừng tuyển sinh. Trong đó, 95 chương trình liên kết bậc đại học, 150 chương trình 

bậc thạc sĩ và 07 chương trình bậc tiến sĩ. Các trường đối tác chủ yếu đến từ Cộng 

hòa Pháp (91 chương trình), Vương quốc Anh (71 chương trình), Hoa Kỳ (38 

chương trình), Australia (27 chương trình), Đức (20 chương trình), Đài Loan (19 

chương trình), Trung Quốc (10 chương trình), Hàn Quốc (8 chương trình)… 

[https://giaoduc.net.vn/]. Về hình thức liên kết, các cơ sở giáo dục Việt Nam đã có 

sư tham gia tích cực vào rất nhiều khâu từ thiết kế chương trình, tổ chức giảng dạy, 

nghiên cứu, trao đổi giảng viên, sinh viên…  

Tuy nhiên, có những vấn đề liên quan đến các mô hình hợp tác này ở Việt 

Nam. Thiếu một khung pháp lý rõ ràng và minh bạch để đảm bảo và công nhận chất 

lượng. Các chiến lược đảm bảo tính bền vững của các chương trình xuyên quốc gia 

này cũng không có. Chất lượng đối tác, chất lượng chương trình, chất lượng giảng 

https://tuoitre.vn/bo-gd-dt-dung-hon-200-chuong-trinh-lien-ket-dao-tao-quoc-te-20200721151713185.htm
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viên nước ngoài là một trong những vấn đề quan trọng mà việc cung cấp giáo dục 

xuyên quốc gia ở Việt Nam phải đối mặt. Việt Nam cũng đã gặp phải với những rủi 

ro tiềm ẩn và sự mất cân bằng. Bên cạnh đó, mức độ quốc tế hoá của chương trình 

cũng còn khó khăn trong đánh giá, phụ thuộc vào những trải nghiệm quốc tế được 

cung cấp cho nhiều sinh viên hoặc nhóm sinh viên được hưởng lợi; đồng thời cũng 

phụ thuộc vào mức độ mà giảng viên được hưởng lợi từ việc tiếp cận với tiến bộ 

mới, chương trình, phương pháp mới. 

Thứ hai, xu hướng hướng hợp tác và liên kết quốc tế tại các cơ sở giáo dục đại 

học ngoài nước. Xu hướng này là khía cạnh quốc tế hóa giáo dục đại học chưa được 

phát triển ở Việt Nam. Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục đại học trong nước đã bắt 

đầu chú trọng trong những năm gần đây. Sự ra đời của các chương trình liên kết tại 

nước ngoài, mặc dù số lượng ít, nhưng đã bắt đầu phát triển. Có thể kể đến chương 

trình hợp tác Chính phủ hai bên hỗ trợ giảng viên, tài liệu cho Đại học Quốc gia 

Viêng Chăn (Lào); Dự án phát triển Khoa tiếng Việt, Trường Ngôn Ngữ thuộc Đại 

học Quốc gia Lào với tổng vốn đầu tư gần 41 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không 

hoàn lại của chính phủ Việt Nam với nhiều hạng mục nhằm đáp ứng nhiệm vụ dạy, 

học và nghiên cứu các chuyên ngành về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Lào, 

cũng như nhu cầu học tiếng Việt của cán bộ, sinh viên Lào trước khi sang Việt Nam 

bồi dưỡng nghiệp vụ và học tập. Dự án hợp tác liên kết đào tạo cử nhân ngành Kỹ 

thuật phần mềm và Quản trị Kinh doanh của trường Đại học FPT tại trường Cao 

đẳng Sengsavath Lào, bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2018 

[https://daihoc.fpt.edu.vn/]. Đây cũng là dự án hợp tác giáo dục trong lĩnh vực tư 

nhân đầu tiên giữa hai nước Việt Nam và Lào. Trường Đại học Việt Nam sẽ cung 

cấp giáo trình và giáo viên chất lượng sang Lào giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng 

Anh, đồng thời đảm bảo chất lượng đào tạo cho học viên. Dự án hợp tác như 

Trường Đại học FPT đã triển khai không chỉ giúp cho cơ sở mở rộng quan hệ hợp 

tác quốc tế, giúp đào tạo nguồn nhân lực cho Lào mà còn giúp giúp tăng cường sự 

hợp tác giáo dục giữa hai nước Lào và Việt Nam; Hoặc kế hoạch xúc tiến hợp tác 

liên kết đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học do Trường Đại học Khoa học Xã hội 
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và Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại 

học Youngsan, Trường Đại học Chungwoon và Trường Đại học Ngoại ngữ Busan, 

Hàn Quốc theo hình thức 2+2. Các chương trình triển khai sẽ gia tăng số sinh viên 

quốc tế đến Việt Nam học tập, đào tạo thêm các chuyên gia am hiểu về đất nước, 

con người Việt Nam, từ đó giúp ích cho quá trình hội nhập, giao lưu quốc tế giữa 

Việt Nam và các nước.  

3.2.5. Phát triển các trường đại học xuất sắc  

Sáng kiến của Chính phủ phát triển các trường đại học đẳng cấp quốc tế, các 

trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài cũng là khía cạnh được Việt Nam chú 

trọng khi bước sang thế kỷ 21. Xây dựng các trường đại học xuất sắc là một dự án 

đầy tham vọng của Chính phủ Việt Nam được khởi động từ năm 2006. Mục đích 

chính của dự án là thành lập các trường đại học hoặc nâng cấp các tổ chức hiện có 

để trở thành các trường đại học nghiên cứu cung cấp giáo dục và nghiên cứu theo 

tiêu chuẩn toàn cầu với sự hỗ trợ học thuật từ các quốc gia phát triển. Một mục đích 

cuối cùng của dự án là ít nhất một trong số các trường đại học tham gia sẽ được xếp 

hạng trong số 200 trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới vào năm 2020. 

Sự ra đời của các trường Đại học Việt - Đức (VGU) năm 2008, Việt - Pháp 

(USSH) năm 2009, Việt – Nga năm 2013, Việt - Nhật (JVU) năm 2014 là những kết 

quả hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ Việt Nam với CHLB Đức, CH Pháp, CHLB 

Ngavà Nhật Bản. Bên cạnh các dự án liên kết của Chính phủ, còn hình thành các 

hình thức Trường Đại học tư nhân, trường đại học nước ngoài đặt trụ sở tại Việt 

Nam hoặc trường Đại học Việt Nam có vốn đầu tư của nước ngoài ví dụ như 

Trường Đại học RMIT, Đại học Anh quốc Vietnam, Đại học Fulbright Vietnam, 

Đại học Hoa Kỳ Vietnam, Greenwich Việt Nam, Swinburne Việt Nam, Đại học 

Latrobe… 

Mục tiêu đặt ra là xây dựng các Trường Đại học đẳng cấp quốc tế trong đó 

phát huy mạnh mẽ tính chủ động của Việt Nam, giải quyết tốt bài toán hài hòa giữa 

tính chất quốc tế và các đặc điểm của riêng Việt Nam. Có thể nói, mặc dù mục tiêu 

phát triển các cơ sở giáo dục đại học đẳng cấp quốc tế chưa thể thực hiện thành 
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công trong giai đoạn 2001 – 2020, nhưng chủ trương quốc tế hóa giáo dục đại học 

hội nhập vào dòng chảy toàn cầu là một kế hoạch hoàn toàn đúng đắn và phù hợp 

với bối cảnh của đất nước. 

Tuy nhiên, kết quả sau nhiều năm thực hiện, đến nay số lượng các trường còn 

khá ít ỏi. Đặc biệt, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ quyết định không tiếp tục mở 

rộng thành lập mới thêm trường đại học xuất sắc theo hình thức hợp tác giữa hai 

Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài. Một trong những nguyên nhân là do 

hạn chế về tài chính, mô hình phát triển không bền vững.  

3.2.6. Quốc tế hóa nghiên cứu 

Quốc tế hóa hoạt động nghiên cứu là những hoạt động và quy trình tìm cách 

tích hợp khía cạnh toàn cầu nhằm nâng cao tác động và chất lượng của nghiên cứu. 

Kinh nghiệm cho thấy quốc tế hóa đã chứng tỏ có một số tác động tích cực đối với 

nghiên cứu, như năng suất và chất lượng tốt hơn, các phát minh được tăng cường 

phổ biến, các nguồn lực được tiếp cận rộng, các ý tưởng được chú trọng nuôi dưỡng 

và trao đổi. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát 

triển mạnh mẽ, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, việc xây dựng 

hình ảnh quốc gia thông qua phát triển khoa học - công nghệ đã trở thành một trong 

những mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và Việt 

Nam nói riêng. 

Đối với nền giáo dục đại học Việt Nam, nghiên cứu khoa học được xác định là 

một hoạt động không thể thiếu song song với hoạt động đào tạo và do đó quá trình 

quốc tế hóa nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học cũng đặc biệt 

được chú trọng. Động lực cho các hoạt động này là nhằm thúc đẩy, hỗ trợ trao đổi 

học thuật giữa các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế, tạo dựng môi trường nghiên 

cứu thuận lợi, hội nhập quốc tế nhằm nâg cao năng lực khoa học và công nghệ của 

quốc gia; thu hút các nguồn lực về tài chính và nhân lực trình độ cao từ nước ngoài 

cho công tác nghiên cứu khoa học trong nước; tăng cường kết nối, phát triển mạng 

lưới hợp tác quốc tế. 
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Trong vòng 20 năm qua, quy mô hợp tác trong nghiên cứu giữa các cơ sở giáo 

dục đại học Việt Nam với các đối tác nước ngoài tăng không ngừng, thể hiện ở số 

lượng các dự án hợp tác nghiên cứu chung, số các hội nghị hội thảo quốc tế, số các 

công bố khoa học. Hình thức hợp tác đa dạng như ký kết các điều ước, thỏa thuận 

hợp tác, tổ chức các hội thảo khoa học, triển lãm công nghệ, trao đổi chuyên gia, tài 

liệu, thông tin khoa học, triển khai những dự án nghiên cứu chung, chuyển giao kết 

quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu với 

sự hỗ trợ của chuyên gia nước đối tác… Nội dung phong phú, trong đó tập trung 

chủ yếu lĩnh vực khoa học tự nhiên với các ưu tiên thuộc lĩnh vực công nghệ sinh 

học, hóa học, vật liệu mới… phù hợp với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước, qua đó, giúp nâng cao năng suất và chất lượng, hướng tới phát triển bền 

vững.  

Từ năm 2000 đến nay, có khoảng hơn 600 thỏa thuận, hợp đồng hợp tác quốc 

tế về khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và các đối tác được thực hiện tại các cơ 

sở nghiên cứu các cấp; hơn 500 nhiệm vụ nghiên cứu song phương giữa các tổ chức 

khoa học - công nghệ Việt Nam với các tổ chức khoa học - công nghệ của các nước 

đã và đang được thực hiện [Lê Thanh Bình, 2022].  

Về công bố quốc tế, theo thống kê năm 2020, cả nước có hơn 32.400 bài báo 

đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI và 21.500 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh 

mục Scopus (tăng hơn 3 lần so với kết quả đạt được năm 2016), trong số đó khoảng 

80% là đóng góp từ các cơ sở giáo dục đại học [https://vnexpress.net/] (Biểu đồ 

3.6).  
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Biểu đồ 3.6: Số bài bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI giai đoạn 

2016-2020 (nguồn https://vnexpress.net/) 

 

Biểu đồ 3.7: Số bài bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus giai 

đoạn 2016-2020 (nguồn https://vnexpress.net) 

https://vnexpress.net/
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Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam cũng đã ưu tiên phát triển các trung tâm và 

viện nghiên cứu trọng điểm kết hợp với hợp tác và hỗ trợ của các đối tác nước 

ngoài. Các hoạt động này một lần nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp 

cận với thành tựu khoa học tiên tiến, đồng thời thúc đẩy các nghiên cứu trong nước. 

Giai đoạn 2001 – 2020, hoạt động nghiên cứu khoa học của Việt Nam đã đạt được 

nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có đóng góp đáng kể từ các cơ sở giáo dục đại 

học. Đến nay Việt Nam đã xây dựng quan hệ hợp tác về KH&CN với hơn 70 quốc 

gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế [https://www.most.gov.vn/]. 

Thông qua các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, Việt Nam đã tranh thủ 

được sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác từ các đối tác trên quốc tế, hướng đến mục tiêu 

nâng cao khả năng phối hợp, tiếp thu, làm chủ các thành tựu khoa học và công nghệ 

tiên tiến, sáng tạo ra công nghệ mới, góp phần phát triển tiềm lực khoa học và công 

nghệ quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ với giá trị gia tăng 

cao.  

Những kết quả đáng ghi nhận đó là một phần nhờ chính sách đẩy mạnh hợp 

tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học. Việc mở rộng 

đối tác quốc tế, thực hiện các chuyến thăm viếng, trao đổi định kỳ, hình thành các 

nhóm nghiên cứu liên quốc gia, thực hiện các chương trình nghiên cứu chung, tổ 

chức các hội thảo quốc tế về các vấn đề liên ngành, liên quốc tế trên tất các các lĩnh 

vực chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, các vấn đề toàn cầu, hội nhập quốc tế, chính 

sách đối ngoại các quốc gia… 

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, chắc chắn rằng các hoạt động quốc tế hóa 

nghiên cứu khoa học cũng sẽ góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy các quan hệ 

đối tác, hợp tác toàn diện, cùng phát triển giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế 

giới. Tuy nhiên, giá trị của hợp tác xuyên biên giới này bị hạn chế bởi sự bất cân 

xứng giữa năng lực nghiên cứu trong nước và nước ngoài. 

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/4396/hop-tac-quoc-te-ve-khoa-hoc-va-cong-nghe.aspx
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Tiểu kết chương 3 

Từ năm 2001 đến năm 2020, quan điểm lãnh đạo toàn diện của Đảng và Nhà 

nước về quốc tế hóa giáo dục đại học được thể hiện rất rõ ràng, chi tiết. Các quan 

điểm này được cụ thể hóa thành các chủ trương cho hầu hết các khía cạnh quốc tế 

hóa giáo dục trên. Đảng và Nhà nước tiếp tục có chính sách phù hợp thực hiện các 

cam kết song phương và đa phương, nhằm tạo điều kiện phát triển hoạt động hợp 

tác quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học theo nguyên tắc đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển 

giáo dục đại học; tăng cường quản lý về liên doanh, liên kết giáo dục đại học với 

nước ngoài.  

Quá trình triển khai hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học của Việt Nam giai 

đoạn 2001 - 2020 chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các chương trình nghị sự của chính 

phủ và bối cảnh của quốc gia. Việt Nam cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi 

nhận. Thứ nhất, mở rộng và tham gia tích cực của Việt Nam vào hoạt động hợp tác 

giáo dục đại học quốc tế trên cả bình diện đa phương, khu vực, song phương và 

giữa các địa phương, đóng góp quan trọng cho thành tựu hợp tác quốc tế toàn diện 

nói chung của Nhà nước. Thứ hai, các hoạt động dịch chuyển, trao đổi sinh viên 

không ngừng tăng cả chiều đi và chiều đến, dự báo một xu hướng tiếp tục phát triển 

trong những giai đoạn tiếp theo. Thứ ba, các hoạt động quốc tế hoá chương trình và 

giảng dạy cũng được đặc biệt chú trọng với rất nhiều dự án, đề án, chương trình lớn 

nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, số lượng cơ sở giáo dục, cán bộ, người học được hưởng 

lợi từ các chương trình này còn những hạn chế nhất định, đòi hỏi cần một hướng đi 

mới trong thời gian tới. Thứ tư là các hoạt động hợp tác giáo dục xuyên quốc gia, 

các chương trình liên kết đào tạo quốc tế cũng đã phát triển nở rộ tại Việt Nam 

trong 20 năm đầu thế kỷ XXI. Thứ năm đã bước đầu hình thành và phát triển các 

trường đại học xuất sắc, làm tiền đề nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong 

nước. Và cuối cùng là các hoạt động quốc tế hoá nghiên cứu với nhiều thành tựu 

góp phần nâng cao thứ hạng của các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trên 

trường quốc tế. 



148 

 

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH 

QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM 

4.1. Đánh giá quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học tại Việt Nam (2001 - 2020)  

Ở Việt Nam, hợp tác quốc tế là một trong những yếu tố ngày càng mở rộng 

của quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học. Hiện nay, giáo dục đại học của Việt 

Nam đã có sự gia tăng đáng kể trong hợp tác quốc tế và cộng tác với các nước trên 

thế giới.  

Quốc tế hóa giáo dục đại học ban đầu được hình thành trên cơ sở trao đổi và 

chia sẻ các ý tưởng, văn hóa, kiến thức và giá trị. Các mối quan hệ học thuật chính 

thức giữa các quốc gia thường được thể hiện trong các thỏa thuận văn hóa và khoa 

học song phương. Ngày nay, các hiệp định thường phải tính đến các yếu tố thương 

mại, kinh tế và chính trị, thể hiện một sự thay đổi đáng kể so với ý tưởng ban đầu về 

trao đổi học thuật. 

4.1.1. Đánh giá một số thành tựu của quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học ở 

Việt Nam giai đoạn 2001 – 2020 

Thứ nhất, trong giai đoạn 2001 – 2022, việc triển khai tích cực các hoạt động 

quốc tế hoá giáo dục đại học như thúc đẩy quá trình dịch chuyển, trao đổi chuyên 

gia, người học, phát triển các chương trình liên kết đào tạo, chương trình tiên tiến, 

quốc tế hoá chương trình và giảng dạy, xây dựng các trường đại học xuất sắc…đã 

góp phần đào tạo và cung cấp lực lượng quan trọng góp cho quá trình phát triển 

kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam. Trong đó chú trọng các hoạt 

động hợp tác, trao đổi với các quốc gia phát triển thuộc Châu Âu, Châu Mỹ, Châu 

Úc, tập trung các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, tài chính, kinh doanh, 

những ngành Việt Nam đang rất có nhu cầu. Về số lượng, kết quả thực hiện đề án 

322 và đề án 356 đã đạt 178% so với mục tiêu ban đầu. Đề án 911 cũng cử đi được 

gần 2000 cán bộ, giảng viên đi học tiến sĩ tại nước ngoài. Bên cạnh đó, có hàng 

nghìn học bổng diện Hiệp định cấp mới hàng năm cho sinh viên Việt Nam, khoảng 

190.000 sinh viên đang học tập tại nước ngoài…là những con số không nhỏ góp 

phần bổ sung nguồn nhân lực trình độ cao cho quá trình phát triển trong nước. Tỷ lệ 



149 

 

lao động đã qua đào tạo (có bằng cấp) cũng tăng gấp đôi từ 10,3% vào năm 2000 

lên 24,1% năm 2020, trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 11,1% [Minh Nhung, 

2022]. Tỷ lệ lao động có kỹ năng xuất khẩu qua các quốc gia ASEAN cũng tăng từ 

25% lên 48.5% trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2018 [Nguyễn Trọng Hoài, 

2020]. Về năng lực ngoại ngữ, theo bảng xếp hạng của Tổ chức EF Education First 

về chỉ số thông thạo tiếng Anh toàn cầu năm 2020, Việt Nam xếp hạng 65 của năm 

nay trên tổng số 100 quốc gia và xếp thứ 13 trên 24 quốc gia trong khu vực Châu Á, 

cao hơn so so với một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia (74), 

Campuchia (84), Thái Lan (89) và Myanmar (93) [Giáo dục thời đại, 2020]. Điều 

này cho thấy trong những năm qua, những nỗ lực quốc tế hoá giáo dục đại học nói 

riêng và giáo dục đại học của Việt Nam nói chung đã có những thay đổi lớn, góp 

phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước. 

Bên cạnh đó, nền giáo dục đại học Việt Nam cũng từng bước dịch chuyển theo 

hướng vận hành trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt sau 

khi Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007. Thực hiện các cam kết trong Hiệp định 

GATS, Việt Nam đã từng bước mở cửa thị trường dịch vụ giáo dục đại học với 

nhiều hình thức đa dạng như xây dựng chi nhánh quốc tại Việt Nam, liên kết đào 

tạo, chương trình giáo dục trực tuyến từ xa… 

Thứ hai, chất lượng của giáo dục đại học trong nước được cải thiện. Nghiên 

cứu cho thấy quốc tế hoá đã tạo ra các tác động quan trọng với cơ sở giáo dục. Năm 

2019, có 88% các trường đại học đánh giá tác động tích cực của các hoạt động quốc 

tế hoá dẫn đến nhiều khía cạnh chất lượng của trường ở mức cao và rất cao, gồm có: 

chất lượng đào tạo (88%), năng lực hội nhập quốc tế của sinh viên (84%), uy tín 

quốc tế của trường (83%), khả năng hội nhập theo thông lệ quốc tế (83%), số lượng 

nghiên cứu công bố quốc tế (81%) [Nguyễn Trọng Hoài, 2020, 198]. 

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam, trên cơ sở tham khảo khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF), khung 

trình độ văn bằng quốc gia (National Qualification Framework – NQF), Khung trình 

độ Châu Âu (European Qualifications Framework - EQF)  và khung trình độ của 
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nhiều quốc gia như: Anh, Australia, New Zealand… Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam có ý nghĩa tương thích hoàn toàn với khung năng lực tham chiếu ASEAN là 

bước ngoặt quan trọng hỗ trợ quá trình công nhận văn bằng và năng lực của các bậc 

giáo dục Việt Nam trong khu vực. 

Giai đoạn 2001-2020, Việt Nam đã thực hiện rất nhiều cải cách khác nhau để 

cải thiện hệ thống giáo dục đại học của đất nước. Chính phủ Việt Nam đã đặc biệt 

quan tâm thúc đẩy các hoạt động hợp tác giáo dục xuyên biên giới, các chương trình 

liên kết đào tạo quốc tế (các hoạt động quốc tế hóa trong nước hay tại nhà), phát 

triển trường đại học xuất sắc, quốc tế hoá hoạt hoạt động nghiên cứu… như là một 

chiến lược quan trọng để Việt Nam xây dựng và củng cố năng lực quốc gia. Vị thế 

này cơ bản được xác định bởi vị trí của các trường đại học trong nước trên các bảng 

xếp hạng quốc tế và những thành tựu khoa học công nghệ đạt được từ đầu tư vào 

nghiên cứu ở các trường đại học, gắn nghiên cứu ở các trường đại học với hoạt 

động của các lĩnh vực công nghiệp. 

Các hoạt động hợp tác xuyên biên giới trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ 

tại Việt Nam trong 20 năm đầu thế kỷ XXI và sẽ tiếp tục là hướng tiếp cận được các 

cơ sở giáo dục đại học chú trọng đẩy mạnh trong những năm tiếp theo trong chiến 

lược quốc tế hoá tổng thể của Việt Nam. Sự phát triển của các chương trình liên kết 

đào tạo này đã đánh dấu sự chuyển dịch của Việt từ một nước nhập khẩu giáo dục 

sang tư cách là một đối tác trong hợp tác giáo dục. Với một tâm thế chủ động và 

hợp tác với các đối tác nước ngoài, số lượng các chương trình liên kết đào tạo quốc 

tế tăng rất nhanh trong 20 năm qua, giúp các cơ sở giáo dục đại học trong nước thực 

hiện những bước đi vững chắc trong quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học.  

Các đối tác của Việt Nam tập trung chủ yếu từ các quốc gia phát triển từ Châu 

Âu, Châu Mỹ, Châu Úc. Việc khai thác tốt hiệu quả các chương trình hợp tác xuyên 

biên giới với các quốc gia này đã mang lại yếu tố quốc tế cho một bộ phận trong các 

trường đại học, giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên được tiếp cận với tài liệu, chương 

trình và giảng viên nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vừa 

tăng vị thế của các trường đại học trong bối cảnh hội nhập, vừa tăng cường mối 
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quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia đối tác. Những chuyển biến tích 

cực của ngành giáo dục Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế công nhận. Năm 

2020, Việt Nam xếp hạng thứ 64 trong danh sách các quốc gia tốt nhất về giáo dục 

do USNEWS xếp hạng [Hải Bình, 2022]. Đã có nhiều cơ sở giáo dục đại học ở Việt 

Nam được ghi tên trên các bảng xếp hạng quốc tế. Từ năm 2018 đến nay, Việt Nam 

đã có 3 trường đại học lọt top 1.000 trong các bảng xếp hạng của thế giới và 8 

trường lọt vào danh sách 500 trường hàng đầu châu Á (Đại học Quốc gia Hà Nội, 

Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cần Thơ, Đại học Đà 

Nẵng và Đại học Huế ) [https://tuoitre.vn/]. Cuối năm 2020, Việt Nam có 11 trường 

lọt vào bảng xếp hạng danh sách các trường đại học tốt nhất tại Châu Á do QS Asia 

công bố: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại 

học Bách khoa Hà Nội, Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Huế, 

Đại học Cần Thơ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Đại học Bách 

khoa Hà Nội có những chương trình thuộc vào top 350-500 thế giới về toán, cơ khí, 

công nghệ thông tin và kỹ thuật điện tử. Trên thực tế, có chưa đến 20% trên tổng số 

460 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có chương trình liên kết đào tạo quốc tế, điều 

này cho thấy Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để hợp tác với các cơ sở giáo dục đại 

học quốc tế trên thế giới.  

Bên cạnh các hoạt động giáo dục xuyên biên giới, Chính phủ Việt Nam cũng 

đã ưu tiên phát triển các trung tâm, viện nghiên cứu trọng điểm kết hợp với hợp tác 

và hỗ trợ của các đối tác nước ngoài. Các hoạt động này một lần nữa nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tiếp cận với thành tựu khoa học tiên tiến, đồng thời thúc đẩy 

các nghiên cứu trong nước. Giai đoạn 2001 – 2020, hoạt động nghiên cứu khoa học 

của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có đóng góp đáng 

kể từ các cơ sở giáo dục đại học. Đến nay Việt Nam đã xây dựng quan hệ hợp tác về 

KH&CN với hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế 

[https://www.most.gov.vn/]. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số lượng công bố quốc 

tế tại các cơ sở giáo dục đại học tăng nhanh đặc biệt trong giai đoạn 2010 – 2020. 

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/4396/hop-tac-quoc-te-ve-khoa-hoc-va-cong-nghe.aspx
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Tốc độ tăng trưởng về số lượng công bố quốc tế của Việt Nam (gồm cả công bố có 

địa chỉ Việt Nam và có địa chỉ tác giả liên hệ Việt Nam) trong giai đoạn 2010 – 

2018 trung bình trên 20% mỗi năm [Nguyễn Minh Quân và cộng sự, 2020]. Nội lực 

nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam cũng có sự phát triển, thể hiện qua số 

liệu tỷ lệ số công bố có tác giả liên hệ là người Việt Nam trên số công bố có địa chỉ 

Việt Nam (tăng từ 35% năm 2000 lên 50% năm 2017 và 53% năm 2018) [Nguyễn 

Minh Quân và cộng sự, 2020]. Năm 2020, Việt Nam có 10.850 bài báo WoS (ISI), 

21.530 bài báo Scopus [Thuý Nga, 2021]. Trong đó, các cơ sở giáo dục đại học 

chiếm 90,3% số lượng, tương ứng với 11.118 công bố trên các tạp chí, hội nghị và 

sách quốc tế [Ngọc Linh, 2021]. Việt Nam hiện đang đứng thứ 5 khu vực ASEAN 

về số lượng công bố quốc tế trên tạp chí Scopus giai đoạn 2015-2019, xếp sau 

Malaysia, Singapore, Indonesia và Thái Lan.  

Mức độ quốc tế hoá trong các cơ sở giáo dục đại học cũng thể hiện ở số lượng 

cơ sở giáo dục đào tạo có công bố quốc tế tăng không ngừng. Trước năm 2008, các 

tổ chức có công bố quốc tế tập trung chủ yếu một số cơ sở như Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nôi, Đại học Quốc gia Hồ Chí 

Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Hà Nội… đến năm 

2019, có 256 đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, viện nghiên cứu 

đào tạo đại học và sau đại học có công bố quốc tế [Ngọc Linh, 2021]. 

Thông qua các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, Việt Nam đã tranh thủ 

được sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác từ các đối tác trên quốc tế, hướng đến mục tiêu 

nâng cao khả năng phối hợp, tiếp thu, làm chủ các thành tựu khoa học và công nghệ 

tiên tiến, sáng tạo ra công nghệ mới, góp phần phát triển tiềm lực khoa học và công 

nghệ quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ với giá trị gia tăng 

cao. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, chắc chắn rằng các hoạt động quốc tế hóa 

nghiên cứu khoa học cũng sẽ góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy các quan hệ 

đối tác, hợp tác toàn diện, cùng phát triển giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế 

giới.  
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Song song với đó, số lượng sinh viên quốc tế đến Việt Nam tăng qua các năm, 

đặc biệt đến từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á, cụ thể là từ Lào và Campuchia. 

Tính riêng năm 2020, Lào có khoảng hơn 16.000 LHS chiếm khoảng 76% (Bảng 

3.7), Campuchia có khoảng 4.000 LHS chiếm khoảng 19% [https://cand.com.vn/], 

còn lại từ các quốc gia khác có khoảng 1000 sinh viên chiếm gần 5%. Sự hiện diện 

của sinh viên quốc tế tại các cơ sở giáo dục đại học mang theo những truyền thống 

văn hóa phong phú, thế giới quan đa dạng, trở thành một động lực đối với các 

trường Đại học tại Việt Nam trong 20 năm qua để nâng cao chất lượng, tạo dựng 

môi trường học tập quốc tế, hướng tới các chuẩn mực của toàn cầu. Đồng thời, góp 

phần khẳng định thương hiệu, chất lượng đào tạo, uy tín của cơ sở giáo dục đại học 

Việt Nam trong cộng đồng Đại học quốc tế. Nhiều sinh viên quốc tế đã đến Việt 

Nam du học để trải nghiệm văn hóa và môi trường học tập mới. 

Thứ ba, các hoạt động quốc tế hoá giáo dục đại học tại Việt Nam trong 20 năm 

đầu thế kỷ XXI đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tiếp biến văn hoá. Bên cạnh việc 

thúc đẩy sử dụng ngoại ngữ trong trường đại học, các khía cạnh quốc tế/ liên văn 

hóa khác của chương trình giảng dạy như việc triển khai thực hiện các chương trình 

tiên tiến, nhập khẩu khung chương trình đào tạo từ nước ngoài, các ngành đào tạo 

nghiên cứu khu vực, các môn học liên ngành đang gia tăng mạnh mẽ trong các cơ 

sở giáo dục đại học Việt Nam. Văn hoá Việt Nam cũng đã được lan toả đến nhiều 

quốc gia trên thế giới thông qua số lượng du học sinh ngày một tăng. Hội sinh viên 

Việt Nam đã tích cực tham gia nhiều trình giao lưu văn hoá ngắn hạn, lễ hội văn 

hoá, tuần văn hoá tổ chức trong và ngoài nước góp phần chia sẻ các giá trị văn hoá 

chung, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia dân tộc, 

quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Cũng thông 

qua các hoạt động này, văn hóa và con người Việt Nam đã tiếp thu, bổ sung được 

những giá trị, tinh hoa văn hóa của nhân loại, xuất hiện các loại hình văn hóa mới 

làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của con người Việt Nam, hình thành 

những con người hiện đại với những phẩm chất mới. 
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Sự phát triển này phù hợp với bối cảnh các quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa 

xã hội ngày một gia tăng trên bình diện quốc tế, đòi hỏi mức độ ngày càng lớn 

những kiến thức cơ bản không chỉ về Việt Nam mà còn về các quốc gia, các khu 

vực trên thế giới. Đồng thời, phù hợp với chính sách đối ngoại đa phương, đa dạng 

hóa của Đảng và Nhà nước, cung cấp những kiến thức liên ngành cần thiết để xây 

dựng và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. 

Thứ tư, quốc tế hoá giáo dục đại học góp phần củng cố mối quan hệ đối ngoại 

của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới trên, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác 

trên cả bình diện song phương và đa phương.  

Trên bình diện đa phương, Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của 

hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, 

ASEM, WTO... 

Trong khuôn khổ của tổ chức UNESCO, gần 50 năm qua, có thể thấy Việt Nam 

luôn hợp tác chặt chẽ và được tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí như: Hội đồng Chấp hành 

các năm 2001 – 2005, 2015 – 2019, Phó Chủ tịch UNESCO giai đoạn 2001 – 2003, và 

sắp tới ứng cử vào Hội đồng chấp hành UNESCO giai đoạn 2021-2025. Việc Việt 

Nam trúng cử vào các vị trí này khẳng định vị thế, uy tín của quốc gia trên trường quốc 

tế; cho thấy cộng đồng quốc tế ủng hộ sự tham gia tích cực của Việt Nam vào hoạt 

động của các tổ chức quốc tế, trong đó có các tổ chức của Liên Hợp Quốc. Đồng thời, 

Việt Nam cũng được trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, thông qua các quyết 

định quan trọng của UNESCO, từ đó mở ra cơ hội thuận lợi cho chúng ta bảo đảm cao 

nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trong hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ ở 

tầm toàn cầu, tranh thủ tri thức và các nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế-xã 

hội, trực tiếp góp phần phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ trong 

nước phù hợp với xu thế chung của thế giới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong 

giai đoạn mới. Các lĩnh vực hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và UNESCO nổi bật trên 

các lĩnh vực: giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thông tin, truyền thông và 

văn hóa. Thông qua rất nhiều diễn đàn khác nhau, là những dịp quan trọng để giới thiệu 
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quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam nói chung và về văn hóa nói 

riêng đến với thế giới. 

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là thành việc tích cực của UNESCO, nơi được xem 

như là “ngôi nhà trí tuệ của thế giới”, là nơi tập hợp, quy tụ của các nền văn hóa đa 

dạng với sự bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Mục tiêu cao cả của UNESCO 

là thông qua hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực giáo dục, khoa 

học, văn hóa để đạt được các mục tiêu hòa bình quốc tế và thịnh vượng chung của nhân 

loại. Điều này rất phù hợp với những chủ trương, quan điểm Việt Nam là lấy con người 

làm trung tâm, mục tiêu, động lực cho phát triển, giáo dục là quốc sách hàng đầu, là 

động lực để phát triển đất nước. Trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục, UNESCO có 

nhiệm vụ tăng cường hợp tác quốc tế giữa các nước, thúc đẩy giáo dục xuyên biên giới 

không nhằm mục đích lợi nhuận. Đây là một diễn đàn đa phương rất quan trọng đối với 

Việt Nam. Việc tăng cường gắn kết và phối hợp giữa Việt Nam với nhóm thành viên 

UNESCO sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước trong đó có lĩnh vực giáo 

dục đại học. 

Những hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học nói riêng và các lĩnh 

vực văn hóa – xã hội khác nói chung của Việt Nam với UNESCO đã và đang khẳng 

định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại 

đa phương, triển khai đồng bộ và phối hợp hiệu quả giữa ngoại giao chính trị, ngoại 

giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giữ ngoại giao song phương và ngoại giao đa phương. 

Tại khu vực Đông Nam Á, với tư cách là một thành viên tích cực của ASEAN, 

Việt Nam đã tham gia đóng góp vào việc hình thành, củng cố và phát triển nhiều thể 

chế do ASEAN thành lập và dẫn dắt như các hoạt động Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng 

Giáo dục ASEAN (ASED) và Tổ chức các Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á 

(SEAMEO). Đặc biệt, với vai trò là chủ tịch SEAMEO nhiệm kỳ 2013-2015, tích cực 

thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả, tăng cường hợp tác trong cộng đồng giáo dục các 

nước ASEAN, hoàn thành nghĩa vụ và cam kết quốc tế. Thông qua đó, Việt Nam cũng 

đã nhận được sự ủng hộ của các quốc gia trong khu vực về nhiều nội dung song 

phương và đa phương khác nhau. 
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Thông qua rất nhiều hoạt động cho thấy, từ năm 2001 – 2020, Việt Nam đã nỗ 

lực thúc đẩy các hoạt động liên kết đào tạo trong khu vực ASEAN, không gian sáng tạo 

và kết nối các thành phố ASEAN thông qua giáo dục đại học. Những hoạt động chính 

mà Việt Nam tập trung thực hiện bao gồm: (1) tạo điều kiện cho người dân hiểu biết về 

văn hóa và ngôn ngữ của các nước trong khối thông qua các festival, xuất bản từ điển, 

dạy ngôn ngữ của các nước trong khối; (2) thúc đẩy trao đổi sinh viên thông qua các 

chương trình học bổng của nhà nước và khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp 

trao học bổng cho sinh viên các nước ASEAN đến học tập tại Việt Nam; (3) hỗ trợ các 

dự án hợp tác, các chương trình liên kết giáo dục đào tạo giữa các nước trong khu vực; 

(4) ban hành khung trình độ quốc gia tương thích với khung trình độ tham chiếu 

ASEAN để tạo điều kiện thuận lợi công nhận văn bằng, chứng chỉ và sự dịch chuyển 

lao động trong khối; (5) hỗ trợ các chương trình nghiên cứu khoa học chung thông qua 

các đề tài nghị định thư, phối hợp chặt chẽ với các trường đại học trong khối hình thành 

hệ thống trích dẫn khoa học khu vực [MOET, 2017]. 

Một thành tựu quan trọng khác khi Việt Nam tham gia các hoạt động hợp tác giáo 

dục trong khuôn khổ ASEAN là đã rèn luyện, đào tạo và nâng cao trình độ của đội ngũ 

cán bộ phụ trách đối ngoại, nhất là cán bộ làm công tác đa phương của Việt Nam; giúp 

chúng ta ngày càng vững vàng hơn khi “vươn ra biển lớn” hội nhập với toàn cầu. 

Trên bình diện song phương, bên cạnh các mối quan hệ hợp tác truyền thống về 

chính trị, ngoại giao, kinh tế - một phần cơ bản trong mối quan hệ giữa Việt Nam và 

các quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng đã tích cực đẩy mạnh, phát triển các mối 

quan hệ đối tác chiến lược, trong đó không thể không bao gồm vai trò của quá trình 

quốc tế hóa giáo dục đại học.  

Nội dung chủ yếu quan hệ học thuật của Việt Nam với các nước trên thế giới 

ngày càng trở lên rộng rãi kể từ khi Việt Nam tiến hành đổi mới năm 1986, và đặc biệt 

là khi bước sang thế kỷ XXI. Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ hợp tác giáo dục với 

hơn 100 quốc gia và lãnh thổ [Lê Hà, 2021]. Từ năm 2000 đến 2020, Việt Nam đã kí 

kết nhiều Hiệp định hợp tác, công hàm trao đổi cấp Chính phủ (còn hiệu lực) với các 

quốc gia, vùng lãnh thổ ở cả 5 châu lục trên tổng số 189 quốc gia có quan hệ ngoại giao 
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chính thức với Việt Nam. Tính riêng giai đoạn 2016 -2020, có gần 100 văn bản cấp 

Chính phủ và cấp Bộ được ký kết. Quan hệ hợp tác song phương về giáo dục đã và 

đang phát triển tích cực, không chỉ qua kênh Chính phủ mà Việt Nam còn đẩy mạnh 

qua nhiều kênh khác nhau. Theo thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện 

đang có 37 điều ước quốc tế còn hiệu lực đã được Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam kí 

kết với 20 quốc gia khác nhau trên thế giới. Tính riêng giai đoạn 2013-2016, chúng ta 

đã đàm phán ký kết thành công 68 thoả thuận quốc tế và 23 điều ước quốc tế. Giai 

đoạn 2016-2020, Việt Nam đã chủ trí ký kết 75 thoả thuận và điều ước quốc tế ở các 

cấp. Đặc biệt, trong năm học 2019-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, ký kết 

được 21 văn bản hợp tác quốc tế (gồm 6 văn bản cấp Chính phủ, 15 văn bản cấp Bộ) và 

ký kết thỏa thuận về công nhận văn bằng để thúc đẩy việc dịch chuyển sinh viên với 

các nước trong khu vực và trên thế giới [Lê Hà, 2021]. Có thể kể đến như: Hiệp định 

về đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và Công nghệ, Hiệp định giữa 

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga 

về việc công nhận và về sự tương đương của các văn bằng về giáo dục và học vị khoa 

học với Nga, Thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt 

Nam và Bộ Giáo dục Ba Lan, Thỏa thuận về trao đổi giáo viên Việt Nam – Hàn Quốc, 

Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp về việc phát triển CFVG giai 

đoạn 2019-2023, Nghị định thư hợp tác đào tạo giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt 

Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào giai đoạn 2017-2022, Thỏa thuận hợp tác về 

giáo dục giai đoạn 2019-2023 với Bungaria, Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ Latvia về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, Bản ghi nhớ 

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc 

Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc cung cấp khoản 

viện trợ 745 triệu Yên Nhật cho Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực….  

Thông qua các văn bản hợp tác này, Việt Nam và các nước đều thể hiện rất rõ 

mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, đánh giá cao tầm quan trọng của giáo dục 

như một nhân tố phát triển kinh tế cũng như biện pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ 
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giữa Việt Nam và các dân tộc. Tin tưởng rằng việc xây dựng các mối liên kết giáo dục 

lẫn nhau sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. 

Nội dung chủ yếu của các thỏa thuận hợp tác giáo dục song phương tập trung vào 

các nội dung hợp tác trao đổi kinh nghiệm, hợp tác liên kết đào tạo, xây dựng các 

chương trình nghiên cứu chung, thúc đẩy các hoạt động trao đổi chuyên gia, trao đổi 

sinh viên, thực hiện dự án quốc tế, công nhận văn bằng, trao đổi học bổng và các hình 

thức trao đổi học thuật khác dựa trên lợi ích chung và sự tiếp cận, tham gia trên cơ sở 

đôi bên cùng có lợi. Các hình thức chủ yếu được thực hiện thông qua các chương trình 

trao đổi giữa các nhà lãnh đạo lĩnh vực giáo dục, các quan chức cấp cao, chuyên gia, 

giảng viên, cán bộ và người học; trao đổi học liệu, tài liệu; Hoặc thông qua các diễn 

đàn, các cuộc họp, tập huấn, hội nghị, hội thảo, tham quan, các cuộc thi hoặc học bổng, 

tài trợ… 

Ở cấp độ địa phương, Việt Nam đã rất chủ động trong việc tìm kiếm, xây dựng 

mối quan hệ hợp tác toàn diện với đối tác nước ngoài, trong đó có giáo dục đại học. 

Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc đáp ứng quá trình 

phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời duy trì, vun đắp xây dựng, bảo vệ và 

thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt lâu dài, hợp tác toàn diện giữa tỉnh 

Việt Nam và các nước. Mối quan hệ chính trị, ngoại giao hữu nghị và tốt đẹp giữa Việt 

Nam và các quốc gia cũng là một thuận lợi lớn để thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa các 

địa phương và được các địa phương triển khai nhanh chóng, tự nguyện, hiệu quả. 

4.1.2. Những hạn chế còn tồn tại 

Tầm quan trọng của quốc tế hóa giáo dục đại học đối với sự phát triển của 

Việt Nam là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, song song với những kết quả đã đạt 

được, những cơ hội mà quá trình này mang lại, với một quốc gia đang phát triển 

như Việt Nam, quá trình triển khai các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học vẫn 

còn tồn tại nhiều hạn chế như: chương trình giảng dạy không đồng nhất, chất lượng 

các chương trình còn chưa cao, bất bình đẳng lớn hơn trong việc tiếp cận các cơ hội 

giáo dục quốc tế, chảy máu chất xám…  
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Thứ nhất, chưa có chính sách quốc gia về quốc tế hoá giáo dục đại học trong đó 

có khái niệm và chiến lược rõ ràng và các kế hoạch, hành động cụ thể để hướng dẫn và 

tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quốc tế hoá.  

Thứ hai, tính bền vững của quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học chưa cao. 

Thiếu một cách tiếp cận thể chế toàn diện, công bằng và bền vững để áp dụng và tối đa 

hóa các lợi ích tiềm năng của quá trình quốc tế hóa .Thiếu một khuôn khổ pháp lý minh 

bạch và nhất quán để đảm bảo chất lượng, công nhận các chương trình, đối tác xuyên 

quốc gia. Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt quốc tế hóa giáo dục đại học tại 

Chương 3 của luận án, có thể thấy hầu hết những mục tiêu đề ra đối với hoạt động dịch 

chuyển sinh viên, quốc tế hóa chương trình giảng dạy, giáo dục xuyên biên giới, phát 

triển trường đại học xuất sắc, quốc tế hóa hoạt động nghiên cứu khoa học của Việt 

Nam đều chưa đạt được những kết quả đặt ra như mục tiêu đề ra. Việc phát triển và 

thúc đẩy quá nhanh các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam đã gây 

khó khăn cho quá trình kiểm soát đối tác, kiểm soát hoạt động hợp tác, đảm bảo chất 

lượng, dẫn đến những hạn chế về hiệu quả và tính bền vững của các chương trình đó. 

Việc cân bằng giữa chi phí, chất lượng và khả năng tiếp cận tiếp tục thách thức đáng kể 

những lợi ích và rủi ro của các hoạt động giáo dục xuyên biên giới. Điều này đã dẫn 

đến việc tạm dừng mở rộng các đại học xuất sắc theo hình thức hợp tác các chính phủ, 

hay việc hủy bỏ hơn 200 chương trình liên kết đào tạo quốc tế trong năm 2020… 

Việc các cơ sở giáo dục đại học kí kết, hợp tác tràn lan, thiếu sự phối hợp, quản lý 

chặt chẽ của Nhà nước với các hoạt động giáo dục xuyên quốc gia, dễ dẫn đến việc tiếp 

nhận những sản phẩm giáo dục kém chất lượng, gây rủi ro cho nền giáo dục trong 

nước. Nếu không có cơ chế hợp lý, mặt trái của quá trình quốc tế hoá ồ ạt có thể gây 

cản trở nền giáo dục Việt Nam phát triển theo xu thế mới. 

Thứ ba, hạn chế về tiềm lực cơ sở vật chất, thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn 

và kỹ năng phù hợp, thiếu sự tham gia và cam kết của các bên liên quan và trình độ 

phát triển của giáo dục đại học trong nước. Điều này dẫn đến những khoảng cách nhất 

định giữa nền giáo dục Việt Nam và thế giới. Đến nay, có rất ít các cơ sở giáo dục đại 

học của Việt Nam được xếp thứ hạng cao, so sánh với các trường đại học thuộc các 
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quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đang đẩy mạnh rất nhanh quá trình 

tiếp cận, học hỏi từ các nền giáo dục tiên tiến nước ngoài. Tuy nhiên, nội dung, chương 

trình, phương pháp giáo dục còn lạc hậu, chậm đổi mới, chậm hiện đại hóa, chưa gắn 

chặt với đời sống xã hội và lao động nghề nghiệp, chưa phát huy tính sáng tạo, năng 

lực thực hành của sinh viên. Cơ sở vật chất trong nước phần lớn còn chưa đáp ứng 

được nhu cầu công nghệ, kỹ thuật cao. Thực trạng xảy ra ở nhiều cơ sở giáo dục đại 

học, đặc biệt là đối với nhóm ngành khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên, các cán bộ 

giảng viên, các nhà nghiên cứu sau khi học tập tại nước ngoài, nâng cao trình độ trở về, 

không có đủ điều kiện trang thiết bị cần thiết để nghiên cứu, thực hành, dẫn đến không 

tận dụng và khai thác hết được nguồn lực trí tuệ, chất xám để phục vụ cho sự phát triển 

của đất nước. Bên cạnh đó, còn xảy ra tình trạng thiếu các chuyên gia có đầy đủ kiến 

thức và kinh nghiệm quốc tế và một phần nguyên nhân là do trình độ ngoại ngữ của 

cán bộ giảng viên và sinh viên còn yếu. Trong nghiên cứu về “Nghiên cứu đề xuất các 

giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam”, GS.TS. Nguyễn Trọng 

Hoài – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh đã chỉ ra khó khăn hiện 

nay đối với sinh viên Việt Nam là năng lực tiếng Anh đầu vào vẫn chưa đủ sức để giao 

tiếp quốc tế một cách hiệu quả. Ví dụ tại Trường Đại học học Kinh tế Hồ Chí Minh chỉ 

có khoảng 20% sinh viên khá giỏi tiếng Anh, khoảng 40% giảng viên đủ chuẩn giao 

tiếp quốc tế về học thuật và giảng dạy bằng tiếng Anh. Thực tế ở các trường Đại học 

khác cũng không cao hơn con số này [https://tuoitre.vn/]. Trong trường hợp này, ngôn 

ngữ chính là yếu tố rào cản các cơ sở giáo dục đại học tham gia vào các quá trình trao 

đổi học thuật quốc tế hoặc để có thể thúc đẩy hơn nữa quốc tế hóa giáo dục đại học, 

thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các nước. 

Thứ tư, hạn chế về nguồn lực tài chính hạn hẹp. Những lý do khó khăn kinh tế, 

thiếu nguồn vốn là một trong những nguyên nhân khiến Chính phủ phải tạm dừng cấp 

chương trình học bổng thuộc đề án 322, chương trình đại học xuất sắc, ngừng hỗ trợ 

kinh phí cho các chương trình tiên tiến…Hiện nay, Việt Nam dành khoảng 5% tổng 

GDP cho hệ thống giáo dục, tuy nhiên, giáo dục đại học chỉ được khoảng 0.33% 

(chiếm 6.1% tổng mức đầu tư của Chính phủ Việt Nam cho giáo dục). Đây là con số 

https://tuoitre.vn/chi-40-giang-vien-co-kha-nang-giang-day-bang-tieng-anh-20181109143141614.htm
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rất hạn chế so với các quốc gia trong khu vực nói riêng và với thế giới nói chung (so 

với 0.57% tại Indonesia, 0.64% tại Thái Lan, 0.87% tại Trung Quốc, 1.13% tại 

Malaysia, 1.89% tại Phần Lan…) (Biểu đồ 4.1). 

 

Biểu đồ 4.1: Bảng so sánh mức chi tiêu công cho Giáo dục đại học (theo GDP) 

của Việt Nam và một số quốc gia năm 2016  (Nguồn: https://laodong.vn/) 

Thứ năm, tình trạng bất bình đẳng trong sự phát triển của quốc gia, khi mà các 

hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam trong thời gian qua dường như 

mới tập trung ở một đối tượng nhỏ được hưởng lợi. Trong khi tỉ lệ tiếp cận giáo dục đại 

học ở Việt Nam còn khá thấp, thì số lượng cá nhân được hưởng lợi hoặc có khả năng 

đóng góp ngược lại cho sự phát triển của đất nước, sự phát triển quan hệ đối ngoại của 

quốc gia còn khá thấp, không đồng đều. Chất lượng giáo dục còn chênh lệch giữa các 

nhóm kỹ năng của người học và sự chuyển giao các nghiên cứu và công nghệ diễn ra ở 

mức thấp. Sự mất cân bằng này còn đến từ các quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam 

và các quốc gia. Khi tham gia vào những tương tác quốc tế, dường như Việt Nam có 

nhiều thách thức hơn là cơ hội do quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học mang lại, do 

vai trò yếu hơn của giáo dục đại học Việt Nam trong tương tác giáo dục quốc tế. Bên 

cạnh đó, quốc tế hóa chương trình giảng dạy, dạy và học tập trung nhiều hơn vào việc 

vay mượn và chuyển đổi các chương trình nước ngoài hơn là nâng cao chất lượng của 

hệ thống GDĐH thông qua việc dựa trên những điểm mạnh hiện có và những đặc điểm 
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không phù hợp của quốc gia. Sự phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài để tài trợ cho 

các hoạt động hợp tác quốc tế thường dẫn đến bất bình đẳng như trong trường hợp trao 

đổi sinh viên hoặc tiếp nhận chuyên gia đến làm việc, trong đó số lượng sinh viên tại 

nhiều Trường Đại học Việt Nam tham gia vào các chương trình phụ thuộc vào khả 

năng tài chính của các đối tác. Do đó, những rủi ro mang lại từ mối quan hệ giữa nước 

đang phát triển với những nước phát triển hơn cũng là những thách thức cần được xem 

xét khi tiến hành hoặc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học 

tại Việt Nam trong thời gian tới. 

Thứ sáu, thiếu sự tham gia và liên kết giữa các bên liên quan trong hoạt động 

quốc tế hóa. Không thể phủ nhận rằng, quốc tế hóa giáo dục đại học không chỉ có vai 

trò quan trọng đối với sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam nói riêng mà còn có 

thể bằng những kênh chính thức và không chính thức đóng góp cho sự phát triển của 

các hoạt động đối ngoại của đất nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua, sự tham gia vào 

quá trình này vẫn diễn ra nhỏ lẻ, thiếu gắn kết giữa các cơ sở giáo dục đại học, giữa 

hoạt động của Bộ ngoại giao với các trường đại học. Bên cạnh đó, số lượng cơ sở giáo 

dục đại học tham gia vào mạng lưới tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu còn rất hạn 

chế, chỉ tập trung một số trường đại học có truyền thống hợp tác quốc tế như Đại học 

Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa Hà 

Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học Tôn Đức Thắng… 

4.1.3. Những khó khăn, thách thức 

Thách thức thứ nhất đó là vấn đề chảy máu chất xám và chảy máu nguồn vốn. 

Đây là thách thức chung đặt ra với tất cả các quốc gia đang phát triển nói chung, khi 

dòng dịch chuyển sinh viên quốc tế vẫn có xu hướng từ các quốc gia đang phát triển 

sang các nước phát triển. Tỷ lệ sinh viên ra nước ngoài/ tỷ lệ sinh viên quốc tế vào 

Việt Nam lần lượt là 904,7% năm 2020, 1974% năm 2017, 1704% năm 2010. Tuy 

tỷ lệ này có giảm những vẫn là mức chênh lệch rất lớn giữa hai xu hướng dịch 

chuyển sinh viên tại Việt Nam. Có đến khoảng gần 90% sinh viên du học theo hình 

thức tự túc kinh phí, gây nên hiện tượng chảy máu nguồn vốn, ngược lại sinh viên 

đến Việt Nam chủ yếu theo các hình thức tài trợ học bổng của Chính phủ Việt Nam, 
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của các cơ sở giáo dục đại học [https://nhandan.vn/, https://baoquangnam.vn/]. 

Trong cuộc đua nhằm thu hút sinh viên, học giả, cuộc cạnh tranh tri thức trên toàn 

cầu thế kỷ XXI, thực trạng nền giáo dục trong nước khiến cho quá trình cạnh tranh 

của Việt Nam có những bất lợi hơn trong tương quan so sánh với các nước đang 

phát triển. Trong số đó, số lượng du học sinh ở lại nước ngoài công tác, làm việc 

chiếm tỷ lệ khá lớn, với hơn 2.7 triệu người đang sinh sống tại gần 90 quốc gia, 

vùng lãnh thổ, đóng góp cho sự phát triển của các quốc gia đó. Những con số và con 

số này minh chứng rất rõ ràng cho nguy cơ chảy máu chất xám và chảy máu vốn của 

Việt Nam sang các nước đối tác. 

Thứ hai, thách thức của quá trình toàn cầu hóa và nền kinh tế thị trường. Trong 

thời gian tới, toàn cầu hóa chắc chắn sẽ tiếp tục là xu hướng phát triển kinh tế và học 

thuật trên toàn thế giới. Với việc trở thành thành viên của WTO và nhiều diễn đàn đa 

phương, song phương, thị trường giáo dục đại học Việt Nam sẽ mở cửa hơn với sự 

tham gia nhiều hơn của các tổ chức giáo dục, các trường đại học nước ngoài, tạo ra 

cạnh tranh lớn hơn. Trong bối cảnh đó, các hoạt động quốc tế hoá tại Việt Nam sẽ thật 

sự bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt, điều này cũng sẽ kéo theo việc các trường đại 

học Việt Nam phải cạnh tranh không chỉ bằng học phí mà quan trọng hơn là bằng chất 

lượng các dịch vụ được cung cấp. Đồng thời, với sự phát triển mạnh mẽ và không 

ngừng của quá trình này, nếu như Việt Nam không định hình được chiến lược phát 

triển quốc tế hóa giáo dục đại học tổng thể, có thể đáp ứng những thay đổi nhanh chóng 

của thời đại thì sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng các cơ sở giáo dục đại học bị cuốn vào vòng 

xoay của thị trường giáo dục toàn cầu, với những mục tiêu lợi nhuận đặt cao hơn là 

chất lượng đào tạo, hay mục đích chính trị của quốc gia. Đặc biệt việc nhập khẩu một 

cách thụ động các chương trình quốc tế từ khung chương trình, phương pháp giảng 

dạy, giáo trình, quy trình quản lý…từ các quốc gia phát triển mà không tính toán đến 

các điều kiện thực tế trong nước sẽ làm giảm đi tính hiệu quả cũng như khả năng cạnh 

tranh trên thị trường thế giới của các hoạt động đó. Sâu xa hơn, nếu tiếp tục quá trình 

nhập khẩu, tiếp nhận một cách thụ động và tuân theo các chuẩn mực của phương Tây, 

có thể sẽ không phù hợp với bối cảnh và văn hóa đất nước. Do đó, Việt Nam cần học 

https://nhandan.vn/
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tập kinh nghiệm từ các quốc gia thành công như Malaysia, Trung Quốc…một mặt 

nhập khẩu các chương trình quốc tế, nhưng mặt khác cũng đẩy mạnh hơn nữa xuất 

khẩu các dịch vụ giáo dục ra bên ngoài. 

Thứ ba, thách thức về an ninh, chính trị quốc gia. Vốn dĩ, các thế lực thù địch 

luôn xem thanh niên, sinh viên, tri thức là đối tượng đặc biệt để thực hiện các thủ đoạn 

“diễn biến hòa bình”. Trong điều kiện mới hiện nay, xu hướng hội nhập quốc tế đặc 

biệt trong giáo dục khiến cho việc du nhập các tài liệu từ nước ngoài, việc dịch chuyển 

con người Việt Nam ra quốc tế diễn ra dễ dàng thuận lợi. Bối cảnh đó cũng đặt ra cho 

thế hệ trẻ Việt Nam không ít những thách thức, nhất là những tác động của mặt trái nền 

kinh tế thị trường, khi nhận thức các vấn đề chính trị – xã hội còn chưa đủ độ chín, sự 

trải nghiệm cuộc sống của sinh viên (đặc biệt là ở nước ngoài) chưa đủ để có thể sàng 

lọc, miễn dịch trước những tiêu cực xã hội đa chiều, phức tạp. Đặc biệt, đối với sinh 

viên và đội ngũ tri thức, các thế lực thù địch luôn tìm cách móc nối, lôi kéo du học 

sinh, nghiên cứu sinh đang học tập, công tác ở nước ngoài để tuyên truyền phản động, 

chống phá lại Đảng và Nhà nước Việt Nam, gây ảnh hưởng đến vị thế uy tín của Việt 

Nam trên trường quốc tế. Đẩy mạnh chương trình trao học bổng, hỗ trợ kinh phí từ các 

NGO, liên kết đào tạo, thẩm thấu những “giá trị” xã hội tư bản một cách tự nhiên, 

nhằm nuôi dưỡng đội ngũ này với âm mưu làm thay đổi chế độ ở Việt Nam trong 

tương lai. Thông qua giáo dục, họ cũng có thể tuyên truyền các khái niệm “cấp tiến”, 

“tự do”, “dân chủ” hoặc ý kiến “phản biện” ảo tưởng, xa rời thực tiễn. Dẫn đến hậu quả 

là sự hoài nghi, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng và thành quả cách mạng ở 

một số bộ phận tri thức trẻ. Với những thay đổi tinh vi cả về thủ đoạn và sách lược của 

các thế lực thù địch nhằm “tẩy não” làm chuyển hóa tư tưởng, dẫn tới quá trình “tự 

diễn biến” ở lớp người đang là trụ cột, tương lai của đất nước, nếu thanh niên không 

được trang bị lý luận, nhận thức đúng để đủ sức “đề kháng” sẽ gây hậu quả khó lường 

[https://tinhdoantravinh.vn/]. Bởi vì bản chất, giáo dục được xem như một phương tiện 

tích lũy, nếu chúng ta không có những chính sách, chủ trương phù hợp thì quá trình 

quốc tế hóa giáo dục đại học một mặt có thể gây ra những xói mòn bản sắc văn hóa dân 

tộc thay vì tạo ra những nền văn hóa lai ghép mới. 
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Thứ tư, thách thức từ những vấn đề quốc tế mới, tương tự như ảnh hưởng của đại 

dịch Covid. Ở trên khắp thế giới và tại Việt Nam, mối đe dọa từ virus vẫn còn lớn, các 

lớp học được chuyển sang chế độ trực tuyến hoặc kết hợp. Theo phân tích từ các 

chuyên gia của Viện Thống kê UNESCO (UIS), ngay cả khi các trường học mở cửa trở 

lại, suy thoái kinh tế có nguy cơ làm gia tăng sự bất bình đẳng và có thể đẩy lùi tiến bộ 

trong việc mở rộng tiếp cận giáo dục và cải thiện chất lượng học tập trên toàn cầu. 

Những thách thức này cũng buộc Việt Nam cần phải xây dựng cho mình những hướng 

đi mới, phù hợp để có thể hạn chế những tác động tiêu cực của đại dịch. 

Thứ năm, trong tương lai, nhu cầu về hợp tác đào tạo quốc tế sẽ tăng lên về quy 

mô và ngày càng trở nên càng phức tạp, đa dạng về phương thức, kèm theo những đòi 

hỏi ngày càng cao về chất lượng. Các chương trình quốc tế phải tuân thủ các quy định 

của các tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế hoặc các quy định của các trường đại 

học, các tổ chức đào tạo nước ngoài. Việc nâng cao chất lượng một mặt đòi hỏi những 

nỗ lực cao hơn của các thành phần tham gia, mặt khác đòi hỏi các trường cơ sở giáo 

dục Việt Nam phải có đầu tư cả về cơ sở vật chất và con người. 

Thứ sáu, hệ thống giáo dục Việt Nam phải hội nhập với các nước, tuy nhiên, Việt 

Nam còn ít (hoặc chưa có) những hiệp định song phương và đa phương về công nhận 

văn bằng, chuyển đổi tín chỉ giáo dục. Ðiều này là khó khăn và thách thức rất lớn đối 

với hệ thống giáo dục Việt Nam khi hội nhập toàn cầu. Ðây cũng là công việc mà Việt 

Nam cần phải thực hiện trong những năm tới. 

4.2. Một số khuyến nghị 

Dựa vào những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, thách thức của quá 

trình quốc tế hóa giáo dục đại học của Việt Nam, luận án xin được đề xuất một số 

khuyến nghị sau: 

Ở cấp độ Nhà nước, về chính sách, để giúp các thể chế xác định các chiến lược 

quốc tế hóa hiệu quả, các chính sách quốc gia và các mục tiêu quốc tế hoá cụ thể cần 

đạt được sự phù hợp trong một khuôn khổ chính sách toàn diện. Việc xây dựng một 

chiến lược, một chính sách toàn diện về quốc tế hóa ở cả cấp độ thể chế, quốc gia và 

khu vực là điều không thể thiếu để có thể hướng dẫn, giám sát và đánh giá quá trình 



166 

 

thực hiện, đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện phù hợp với nhu cầu và mong 

đợi của các bên liên quan. Các mục tiêu ở cấp quốc gia (hoặc khu vực) có thể bao gồm: 

(1) uy tín quốc tế của hệ thống giáo dục quốc gia; (2) khả năng tiếp cận rộng rãi hơn 

cho cả sinh viên trong nước và quốc tế; (3) những lợi ích kinh tế; (3) thu hút nhân tài 

cho sự phát triển của quốc gia; (4) ảnh hưởng chính trị. 

Quan trọng hơn, chiến lược đó cần được liên kết với chính sách đối ngoại đa 

phương đa dạng hóa, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ để một mặt 

vừa tập trung phát triển nguồn lực con người, mặt khác có thể khai thác những tiềm 

năng có thể của quá trình này cho sự phát triển tổng thể kinh tế, chính trị, văn hóa – xã 

hội của quốc gia, nâng cao uy tín của nền giáo dục đại học Việt Nam nói riêng và vị thế 

của Việt Nam trên trường quốc tế nói chung. Giáo dục đại học Việt Nam trong thế kỷ 

XXI cần thực hiện được sứ mệnh nhân văn hóa tiến trình toàn cầu hóa. Theo đó, hệ 

thống giáo dục đại học Việt Nam cần phát triển mạnh mẽ những khía cạnh quan trọng, 

tạo tiền đề và là nền tảng cho sự hội nhập của đất nước vào nền giáo dục đại học toàn 

cầu. Bên cạnh vai trò quan trọng là chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cho sự phát 

triển của quốc gia, các nhà hoạch định chính sách cũng cần cân nhắc về nhiệm vụ thúc 

đẩy hiểu biết đa văn hóa, liên quốc gia trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, 

nhiệm vụ quảng bá, truyền thông về hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Quốc tế 

hóa giáo dục đại học cũng cần được đặt trong mối quan hệ ngoại giao vì hòa bình, phát 

triển, hướng tới tăng cường hiểu biết, sự hợp tác bình đẳng trên cơ sở chia sẻ nguồn lực 

và sự thịnh vượng chung giữa các quốc gia. Quốc tế hóa cũng đòi hỏi sự thay đổi thực 

chất, mang tính chuyển đổi ở mọi cấp độ. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không được vội 

vàng. Tất cả đều phải dựa trên những kế hoạch chiến lược, thiết lập các kết quả có thể 

đo lường được và đặc biệt là trách nhiệm giải trình. Bởi lẽ, hệ thống giáo dục của Việt 

Nam hiện nay mặc dù có chiến lược nhưng vẫn còn khá chung chung, chưa có một kế 

hoạch hành động tổng thể gắn với mục tiêu, khát vọng quốc gia trên cơ sở nguồn lực 

của đất nước và những cơ chế giám sát cụ thể. Chiến lược phải trở thành định hướng 

quan trọng hỗ trợ, kích thích sự tham gia tích cực của tất cả các bên liên quan. Cần xác 

định và giải quyết được những tồn tại, thách thức liên quan đến quốc tế hóa giáo dục 
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đại học, đồng thời có những điều chỉnh và ưu tiên phù hợp điều kiện thực tiễn của Việt 

Nam để có thể nâng cao và tối đa hóa lợi ích mà quá trình này có thể đem lại.  

Ý chí chính trị và sự hỗ trợ từ các cấp có thẩm quyền đóng vai trò đặc biệt quan 

trọng để các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có thể tham gia thành công vào quá trình 

quốc tế hóa. Sự hỗ trợ này có thể thể hiện dưới hình thức tăng cường phân bổ ngân 

sách, cung cấp khuôn khổ pháp lý để mở rộng các hoạt động hoặc giảm bớt quy trình 

quan liêu, những thủ tục hành chính rườm rà để tạo điều kiện mở rộng các sáng kiến 

quốc tế, cung cấp cơ chế và tạo diễn đàn phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan. Đồng 

thời, quốc tế hóa cũng cần được lồng ghép vào tầm nhìn và sứ mệnh của các cơ sở giáo 

dục đại học. Các cơ sở nên thiết lập những mục tiêu quốc tế hóa rõ ràng với những tiêu 

chuẩn, chỉ số cụ thể.  

Bên cạnh đó, dựa vào thực tiễn những khó khăn gặp phải trong quá trình thu thập 

thông tin, số liệu đáng tin cậy liên quan đến khía cạnh quốc tế hóa giáo dục đại học tại 

Việt Nam, cho thấy sự cần thiết phải xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu hữu ích để 

có thể thu thập thông tin, giúp các bên liên quan có thể cập nhật thông tin kịp thời, 

chính xác liên quan đến các khía cạnh quốc tế của giáo dục đại học ở cả cấp độ cơ sở 

và quốc gia, từ đó hỗ trợ cho việc tổng kết, đánh giá và những điều chỉnh chính sách 

phù hợp với từng giai đoạn phát triển khác nhau. Đặc biệt, các thông tin, cơ sở dữ liệu 

hiện có từ các trường đại học để phục vụ cho công tác nghiên cứu và hoạch định chính 

sách quốc tế hóa trong tương lai. 

Cần xác định rõ mục tiêu của các chương trình quốc tế hóa giáo dục đại học 

không chỉ phục vụ cho phát triển nguồn lực trong nước mà còn để phục vụ các mục 

tiêu khu vực và toàn cầu. Dự án khu vực hóa giáo dục đại học đang diễn ra tại khu vực 

Đông Nam Á, bao gồm những nội dung tăng cường di chuyển sinh viên trong nội khối, 

cung cấp khuôn khổ ủng hộ chính trị mạnh mẽ để thúc đẩy việc thu hút sinh viên quốc 

tế đến khu vực trong tương lai. Đặc biệt trong bối cảnh những thách thức mà ASEAN 

hiện phải đối mặt đang rất lớn. Để giải quyết những thách thức đó, sự đoàn kết, thống 

nhất và đồng thuận trong khối ASEAN là rất quan trọng. Trong rất nhiều diễn đàn cấp 

khu vực, Việt Nam đều thể hiện cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các 
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quốc gia thành viên để đạt được những mục tiêu giáo dục trong khối và cùng nhau vượt 

qua những khó khăn đặc biệt do đại dịch Covid-19 gây ra. Cùng hợp tác, chia sẻ kinh 

nghiệm và nguồn lực để cùng nhau vượt qua những khó khăn thách thức, hướng đến 

nền giáo dục công bằng và bền vững, đồng thời củng cố mối quan hệ chiến lược giữa 

Việt Nam và các quốc gia trong khu vực. Thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác, đầu 

tư và cung cấp giáo dục trong khu vực và trên thế giới.  

Bên cạnh đó, tăng cường giao lưu quốc tế để tăng sự hiểu biết và tin tưởng lẫn 

nhau giữa các quốc gia, chính là là tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và 

các nước. Giáo dục đại học đã, đang và tiếp tục phải phát huy vai trò quan trọng vốn có 

của nó trong việc vừa phát triển vừa bảo vệ độc lập dân tộc. Do đó, quốc tế hóa giáo 

dục cần làm tốt vai trò của mình trong việc thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác chiến 

lược giữa Việt Nam với các nước lên đúng tầm cỡ và vị thế của nó.  

Cần có phương án đảm bảo chất lượng (nội bộ và bên ngoài). Cần được ưu tiên 

để đảm bảo chất lượng giáo dục đặc biệt trong các trường hợp tiếp nhận hoặc chuyển 

giao quốc tế. Đây là trách nhiệm chung của các chính phủ và các tổ chức. Kết hợp các 

mục tiêu quốc tế hóa vào các quy trình đảm bảo chất lượng rộng hơn của tổ chức trong 

giảng dạy, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ giáo dục đại học. Bên cạnh đó, xây dựng cơ 

chế giám sát và đánh giá quá trình thực hiện các chiến lược quốc tế hóa để đánh giá 

liệu phương thức triển khai đó có đạt được các mục tiêu và mang lại những lợi ích như 

mong đợi hay không. Các thể chế cũng cần được hỗ trợ trong việc tìm hiểu các phương 

pháp thích hợp để đánh giá các tác động của quốc tế hóa trên các bình diện: liên quan 

đến sứ mệnh của trường đại học và các mục tiêu chiến lược của quốc gia, như tăng 

trưởng kinh tế, tạo việc làm và hòa nhập xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế. 

Quốc tế hóa bền vững thông qua đa dạng hóa các hoạt động hợp tác hoặc đối tác 

quốc tế hóa có thể mang lại những lợi ích chiến lược và được thúc đẩy thông qua các 

mối quan hệ quốc tế giữa của chính phủ. Chính phủ có thể giúp các tổ chức phân tích 

cả hai mặt cung và cầu của quốc tế hóa, hiểu rõ hơn về bối cảnh toàn cầu tác động đến 

cơ sở giáo dục đại học, chẳng hạn bằng cách xác định các mục tiêu và ưu tiên của các 

quốc gia thúc đẩy dịch chuyển ra nước ngoài. Có biện pháp giảm bớt các rào cản đối 
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với việc quốc tế hóa giáo dục đại học (ví dụ: các quy định về thị thực, các hạn chế về 

thị trường lao động). 

Tăng cường ngân sách đầu tư cho các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học. 

Nguồn vốn là rất quan trọng đối với quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học và cần phải 

phù hợp với chiến lược quốc gia. Tính bền vững của quốc tế hoá giáo dục đại học, đòi 

hỏi sự cam kết liên tục, lâu dài. Gắn kết quốc tế với tăng trưởng kinh tế của đất nước. 

Các tổ chức cần được hỗ trợ trong việc phát triển các chính sách tập trung vào trao đổi 

nghiên cứu và các mối quan hệ lâu dài. Các thể chế sẽ có thể cung cấp thông tin tốt hơn 

cho các chính phủ về khía cạnh này. Hiện nay tỷ lệ phân bổ ngân sách nhà nước cho 

giáo dục đại học tại Việt Nam rất thấp so với các quốc gia trên thế giới. Do đó, cần có 

cơ chế tăng cường và phân bổ hợp lý kinh phí cho các hoạt động này. Song song với 

đó, cần đa dạng hóa các nguồn tạo ra doanh thu thông qua các hoạt động như thu hút 

FDI trong lĩnh vực giáo dục đại học, khuyến khích sự tham gia của các cơ sở giáo dục 

đại học học nước ngoài vào thị trường giáo dục trong nước, thực hiện các dự án, cung 

cấp các dịch vụ giáo dục và thúc đẩy quan hệ đối tác với các doanh nghiệp, đặc biệt là 

doanh nghiệp nước ngoài. 

Tăng cường truyền thông về các cơ hội và hoạt động quốc tế hóa, trong những 

năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã xây dựng cổng thông tin quảng bá 

tuyển sinh, tiếp nhận sinh viên quốc tế, triển khai đến các cơ sở giáo dục đại học. Bên 

cạnh đó, các trường cũng cần nâng cấp, đa dạng và phát triển các website (đặc biệt 

bằng tiếng nước ngoài) cả về hình thức và nội dung để giúp cho đối tác, sinh viên quốc 

tế có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin. Bên cạnh đó, cũng cần chú trong đưa đầy đủ, 

chính xác thông tin về tình hình đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước tới bạn bè quốc tế, đông đảo du học sinh Việt Nam tại nước ngoài, kịp thời phản 

bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật. 

Tăng cường kết nối, khuyến khích và tạo điều kiện để lực lượng tri thức người 

Việt Nam tại nước ngoài có thể hợp tác, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ tổ quốc. Cần có những chính sách thu hút, phát triển mạng lưới kết nối của cộng 
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đồng khoa học ngoài nước, tận dụng tối đa những sáng kiến của các chuyên gia, đội 

ngũ tri thức và người Việt Nam ở nước ngoài. 

Cần linh hoạt trong các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học đặc biệt trong và 

sau đại dịch Covid 19 hoặc các vấn đề quốc tế tương tự xảy ra. Xuất hiện lần đầu vào 

năm 2019, đại dịch covid 19 đã lây lan trên toàn cầu và tác động vô cùng lớn đến mọi 

lĩnh vực trong đó có giáo dục đại học. Tương lai của quốc tế giáo dục đại học trở thành 

một chủ đề chính xuyên suốt trong thời gian các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi đại dịch 

vừa qua. Các quốc gia có truyền thống thu hút sinh viên quốc tế như Châu Âu, Mỹ sẽ 

tìm kiếm nguồn sinh viên quốc tế ở đâu trong bối cảnh biên giới quốc gia bị hạn chế? 

Các dịch vụ giáo dục đại học sẽ được cung cấp như thế nào? Các quốc gia đang phát 

triển như Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào với các thách thức do đại dịch gây nên và 

ứng phó với những đổi mới liên quan đến quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học? Rõ 

ràng, một cách tiếp cận truyền thống để giải quyết những thách thức này là không còn 

phù hợp đối với Việt Nam nói riêng và tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung. Đối 

phó với vấn đề này, Việt Nam cũng đã có những phương pháp tiếp cận khá chủ động, 

chủ trương tăng cường các hoạt động quốc tế hóa tại nhà được đưa ra như một biện 

pháp ứng phó ngay lập tức với những hậu quả của đại dịch. Bộ Giáo dục và đào tạo đã 

phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học kịp thời có giải pháp đổi mới, tiếp nhận hàng 

ngàn du học sinh Việt Nam trở lại quê nhà do ảnh hưởng của đại dịch. Hội nghị “Thúc 

đẩy cơ hội học tập chương trình giáo dục quốc tế tại Việt Nam” đã được tổ chức năm 

2020 kịp thời xác định những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đó là tiếp tục nâng cao chất 

lượng giáo dục đại học của Việt Nam thông qua việc đẩy mạnh việc cung cấp các 

chương trình đào tạo và môi trường học tập quốc tế để các học sinh Việt Nam có thể 

“du học tại chỗ”. Bên cạnh đó, những thách thức về dịch chuyển quốc tế cũng đặt ra 

những đòi hỏi phải chuyển đổi sang xu hướng học tập kỹ thuật số. Quốc tế hóa giáo 

dục đại học (sau đại dịch COVID-19) có khả năng sẽ là sự kết hợp giữa truyền thống 

và kỹ thuật số hoặc thậm chí là một xu hướng mạnh mẽ để phát triển hơn nữa các 

chương trình dựa trên kỹ thuật số. Hơn nữa, quốc tế hóa cũng cần mở rộng phạm vi 

toàn diện hơn để có thể mang lại những trải nghiệm quốc tế cho càng nhiều cá nhân 
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càng tốt. Do vậy, việc phát triển thêm quan hệ đối tác và phát triển các chương trình kết 

hợp và hoặc kỹ thuật số chung với các trường đại học khác trên thế giới cũng là hướng 

mà các trường đại học nên cân nhắc trong thời gian tới. Một trong những cơ sở giáo 

dục tiên phong có thể kể đến các Chương trình học tập áp dụng công nghệ thực tế ảo 

của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học 

Giáo dục… 

Ở cấp độ cơ sở giáo dục đại học, khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ và toàn diện 

hơn vào quá trình quốc tế hóa từ các cơ sở giáo dục đại học. Để thúc đẩy hơn nữa quá 

trình này, đòi hỏi phải có sự kết hợp, tham gia rộng rãi hơn nữa từ các chủ thể, bao 

gồm: các cấp lãnh đạo nhà trường, các lãnh đạo Khoa/ Bộ môn trực thuộc, toàn thể cán 

bộ giảng viên thay vì chỉ tập trung bộ phận hợp tác quốc tế hoặc một số ít các cá nhân 

đã đi học nước ngoài về. Nếu không có sự tham gia tích cực của các đối tượng thì việc 

thực hiện các hoạt động quốc tế hóa một cách chặt chẽ, bền vững hơn sẽ không thể 

thực hiện có hiệu quả được. Hơn nữa, việc quản lý hiệu quả nguồn nhân lực là rất quan 

trọng để đảm bảo có thể khai thác, sử dụng những tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, 

tích hợp những kinh nghiệm quốc tế của các bên cá nhân, thu hẹp và hài hòa khoảng 

cách, thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan vào quá trình quốc tế hóa. Do đó, việc 

chú trong cải thiện năng lực quản lý các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học là rất 

cần thiết. Trong bối cảnh sự tham gia ngày càng gia tăng và phức tạp của các cơ sở 

giáo dục đại học Việt Nam vào các hoạt động quốc tế giáo dục đại học, thì việc tăng 

cường hệ thống quản lý, giám sát cấp quốc gia là vô cùng cần thiết để ngăn chặn các 

chương trình hợp tác kém chất lượng đặc biệt là đối với các chương trình liên kết đào 

tạo quốc tế, những hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến văn hóa, chính trị và an ninh 

quốc gia.  

Song song với việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến vấn đề này, Việt Nam cũng cần tăng cường, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc 

gia trên thế giới trong việc quản lý các chương trình hợp tác giáo dục đại học xuyên 

biên giới. Một số biện pháp cụ thể như tăng cường kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý với 

các cơ sở giáo dục nước ngoài, cử đi bồi dưỡng các chuyên viên phụ trách công tác hợp 
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tác quốc tế của các trường đại học. Với tinh thần học hỏi, chắt lọc những tinh hoa của 

các quốc gia, xây dựng cho mình một các tiếp cận mới, hiệu quả với điều kiện thực tế 

của mỗi trường và của Việt Nam. 

Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cũng cần đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu 

học thuật để, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông, chất lượng của 

hệ thống đảm bảo cũng cần được củng cố và nâng cao để kiểm soát chất lượng của hệ 

thống cả bên trong và bên ngoài. Đây là một trong những nội dung quan trọng hàng 

đầu để có thể đảm bảo tính hiệu quả, bền vững trong triển khai các nội dung quốc tế 

hóa. 
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Tiểu kết Chương 4 

Bước sang thế kỷ XXI, Việt Nam đã chủ động xây dựng các mối quan hệ hợp tác 

đa dạng và sâu rộng với nhiều quốc gia trong lĩnh vực giáo dục đại học, cả trên bình 

diện song phương, đa phương và khu vực. Nổi bật nhất là với các đối tác như Nhật 

Bản, Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, các quốc gia ASEAN… Có thể nói, điểm nhấn phát 

triển của quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn 2001-2020 

chính là phương thức, mục tiêu đưa đất nước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn 

cầu, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua những giao lưu trao đổi về 

nguồn lực con người, học thuật cũng như kiến thức, kỹ năng và các thành tựu khoa 

học, công nghệ hiện đại. 

Hoạt động hợp tác quốc tế hình thành nên yếu tố cốt lõi của quá trình quốc tế hóa 

giáo dục đại học, vì ảnh hưởng của toàn cầu hóa đã thúc đẩy các cơ sở giáo dục đại học 

trên khắp thế giới hình thành lên các liên minh chiến lược để gia tăng tính cạnh cho 

mình trong thị trường giáo dục toàn cầu. Những sự hợp tác về mặt học thuật, chương 

trình đào tạo cung cấp những cơ hội cho giảng viên, sinh viên có cơ hội làm việc, học 

tập trong môi trường quốc tế, chuẩn bị cho họ những hành trang trở thành công dân 

toàn cầu.  

Những kết quả đó đã góp phần không nhỏ vào thực hiện mục tiêu quan trọng của 

quốc tế hoá giáo dục đại học là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn 

quốc tế cho sự phát triển của nền kinh tế trong nước; từng bước cải thiện, nâng cao chất 

lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của hệ thống giáo dục 

đại học quốc gia; tạo dựng môi trường đa văn hoá, tăng cường hiểu biết quốc tế, quảng 

bá chính sách va hình ảnh tích cực về đất nước con người Việt Nam đến bạn bè quốc 

tế; tạo tiền đề thúc đẩy, củng cố các mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam 

với các đối tác quốc tế. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó Việt Nam cũng gặp phải rất nhiều khó khăn thách thức 

do xây dựng những mục tiêu chưa phù hợp, còn nôn nóng trong quá trình thực hiện, 

lựa chọn chương trình giảng dạy không đồng nhất, nguy cơ mất bản sắc văn hóa hoặc 
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dân tộc, chất lượng giáo dục bị đe dọa, bất bình đẳng lớn hơn trong việc tiếp cận các cơ 

hội giáo dục quốc tế, chảy máu chất xám… 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những thách thức đang đặt ra, trong thời 

gian tới để đẩy mạnh hơn nữa quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học và phát huy tối đa 

hiệu quả mà quá trình này đem lại, Việt Nam cần: xây dựng những chính sách phù hợp, 

không ngừng cải thiện năng lực quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế giáo dục đại 

học; tăng cường đầu từ ngân sách và huy động mọi nguồn lực; khuyến khích sự tham 

gia mạnh mẽ và toàn diện hơn vào quá trình quốc tế hóa từ các cơ sở giáo dục đại học; 

thúc đẩy mục tiêu của các chương trình quốc tế hóa giáo dục đại học phục vụ cho phát 

triển nguồn lực trong nước và phục vụ các mục tiêu khu vực và toàn cầu; tăng cường 

truyền thông về các cơ hội và hoạt động quốc tế hóa; không ngừng nâng cao chất 

lượng, tăng cường hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo 

thông lệ quốc tế, và cần linh hoạt trong các hoạt động quốc tế hóa giáo dục đại học đặc 

biệt trong và sau đại dịch Covid 19 hoặc các vấn đề quốc tế tương tự xảy ra. 

Quan trọng nhất, mỗi chủ thể từ cấp độ quốc gia, thể chế hay cá nhân cần phải 

căn cứ vào thực tiễn nguồn lực có sẵn, khả năng và bối cảnh cụ thể để xây dựng cho 

mình chiến lược phù hợp đảm bảo tính hiệu quả của các hoạt động quốc tế hóa giáo 

dục đại học Việt Nam trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN  

Kết quả nghiên cứu phát hiện ra rằng quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học ở 

Việt Nam trong giai đoạn 2001 – 2020 mới ở giai đoạn đầu phát triển, với nhiều rủi ro, 

đầy mâu thuẫn và thách thức. Quốc tế hoá có ý nghĩa quan trọng đối với các cơ sở giáo 

dục đại học Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nước, tăng khả năng 

cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy các quan hệ đối tác quốc tế. 

Trong bối cảnh toàn cầu, hội nhập của thế giới, 20 năm đầu thế kỷ XXI, quốc tế hoá 

giáo dục đại học đã và đang trở thành xu thế mà Việt Nam hướng tới. Chính phủ Việt 

Nam đặc biệt chú trọng thúc đẩy quốc tế hoá giáo dục đại học như một quá trình tổng 

thể nhằm phục vụ cho nhu cầu xây dựng, phát triển nền kinh tế, xã hội của đất nước.  

Thứ nhất, quốc tế hoá giáo dục đại học tại Việt Nam có thể hiểu là quá trình mà ở 

đó, khía cạnh quốc tế, liên văn hóa và toàn cầu được tích hợp vào mục đích, chức năng 

và việc cung cấp giáo dục đại học ở cấp độ thể chế và quốc gia. Với 6 đặc trưng cơ 

bản: (1) Hoạt động hợp tác quốc tế, …(2) Hoạt động dịch chuyển, trao đổi sinh viên, 

giảng viên, (3) Hoạt động quốc tế hóa chương trình và giảng dạy, (4) Hoạt động hợp 

tác giáo dục xuyên quốc gia/ các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Nó bao gồm 

một số hình thức như xây dựng các chi nhánh, các cơ sở tại nước ngoài, hoặc các 

chương trình liên kết đào tạo…(5) Phát triển các trường đại học xuất sắc, (6) Hoạt động 

quốc tế hóa nghiên cứu, bao gồm hợp tác quốc tế trong nghiên cứu. 

Thứ hai, trong giai đoạn 2001-2020, xét về tổng thể Việt Nam cũng đã đạt được 

những thành tựu đáng ghi nhận trong công tác quốc tế hoá giáo dục đại học. Đó là sự 

phát triển và gia tăng không ngừng của số lượng các chương trình hợp tác giáo dục ở 

tất cả các cấp bậc từ song phương, đa phương hay ở khu vực. Những thành công này đã 

góp phần không nhỏ trong việc củng cố mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và toàn diện giữa 

Việt Nam với bạn bè quốc tế; Đó là sự gia tăng vượt bậc về số lượng chương trình trao 

đổi giảng viên, sinh viên trong và ngoài nước. Với chiến lược, mục tiêu nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, các hoạt động trao đổi sinh viên ra nước ngoài đang chủ yếu tập 

trung vào các quốc gia phát triển thuộc Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc. Ngược lại, Việt 

Nam cũng đang ưu tiên chính sách để thu hút nhiều hơn nữa sinh viên quốc tế đến học 
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tập, đặc biệt là từ các quốc gia láng giềng trong khu vực như từ Lào, Campuchia, Trung 

Quốc; Đó là sự phát triển nở rộ của các chương trình liên kết quốc tế, chương trình tiên 

tiến, chương trình chất lượng cao…Tất cả các hoạt động này đều nằm trong nỗ lực 

quốc tế hoá và nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy đại học của Việt Nam; 

Trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước, Việt 

Nam đã xây dựng được một số trường đại học quốc tế trong nước như Đại học Việt - 

Nhật, Đại học Việt - Đức, Đại học Việt - Pháp… Những cơ sở giáo dục đại học đẳng 

cấp và tiêu chuẩn quốc tế đặt tại Việt Nam là tiền đề quan trọng để Việt Nam có thể tận 

dụng, thúc đẩy quá trình quốc tế hoá trong nước, tiết kiệm chi phí đào tạo nguồn nhân 

lực, đồng thời thu hút sinh viên quốc tế đến học tập; Nỗ lực cuối cùng được Việt Nam 

thúc đẩy đó là quốc tế hoá hoạt động nghiên cứu khoa học. Thông qua việc phối hợp 

nghiên cứu, thực hiện dự án chung, xuất bản chung, năng lực nghiên cứu của cán bộ, 

giảng viên của nhiều cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, là 

tiền đề quan trọng để Việt Nam có thể đi tắt, đón đầu và tiếp cận với những tiến bộ của 

nhân loại, từng bước công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. 

Thứ ba, với đặc thù nền giáo dục còn nhiều hạn chế, còn tồn tại những khoảng 

cách nhất định so với nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển, hoạt động 

quốc tế hoá giáo dục đại học của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2020 chủ yếu tập trung 

mục tiêu quốc tế hoá nền giáo dục đại học trong nước như tập trung quốc tế hoá nguồn 

nhân lực, quốc tế hoá sinh viên, quốc tế hoá tổ chức, quốc tế hoá chương trình học, 

quốc tế hoá hình thức đào tạo, quốc tế hoá chương trình giảng dạy… hơn là các chương 

trình hợp tác xuyên biên giới bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Do đó, những chương trình 

hợp tác giáo dục đại học Việt Nam ra bên ngoài mới bước đầu được manh nha phát 

triển và còn rất nhiều tiềm năng trong tương lai, đặc biệt đối với các quốc gia trong khu 

vực ASEAN.  

Bên cạnh đó, các hoạt động quốc tế hoá giáo dục đại học của Việt Nam còn nhiều 

sự bất cân đối. Ví dụ sự bất cân đối giữa số lượng sinh viên ra nước ngoài và số lượng 

sinh viên nước ngoài đến Việt Nam. Sự bất cân đối giữa các chương trình hợp tác, liên 

kết đào tạo qua lại giữa các cơ sở giáo dục đại học trong nước với các đối tác nước 



177 

 

ngoài. Sự mất cân đối về trình độ giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam với các đối 

tác nước ngoài…Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ cho Việt Nam để đẩy 

mạnh hoạt động quốc tế hoá giáo dục đại học trong những giai đoạn tiếp theo. Bài toán 

đặt ra là  việc lựa chọn những đối tác phù hợp cho từng hoạt động, từng chương trình, 

từng mục tiêu để có thể vừa góp phần nâng cao chất lượng nền giáo dục đại học trong 

nước, vừa hạn chế tối đa những rủi ro, thách thức mà quá trình này mang lại, vừa mang 

lại những vị thế cho Việt Nam trên trường quốc tế.  

Mặt khác, các hoạt động quốc tế hoá giáo dục đại học Việt Nam còn chưa được 

thực hiện toàn diện. Điều này thể hiện ở số lượng nhỏ đối tượng được hưởng lợi từ các 

hoạt động quốc tế hoá giáo dục đại học trong 20 năm đầu thế kỷ XXI. Vấn đề đặt ra 

cho giai đoạn tiếp theo đó là cần tăng cường nhận thức, khắc phục những hạn chế về 

hạn chế năng lực ngoại ngữ, kinh phí, cơ sở vật chất để có thể thực hiện quốc tế hoá 

giáo dục đại học đa dạng, toàn diện hơn, thực sự tạo ra một môi trường học tập quốc tế 

tại các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước. 

Các hoạt động quốc tế hoá giáo dục đại học của Việt Nam trong giai đoạn 2001 - 

2020 thể hiện những tư tưởng nôn nóng hoặc thái quá, do đó, rất nhiều chương trình 

như chương trình gửi cán bộ đi nước ngoài đào tạo, chương trình liên kết, chương trình 

tiên tiến… đều chưa đạt được nhưng kết quả như mục tiêu đề ra, số lượng và chất 

lượng chưa phù hợp. Đây cũng là đặc điểm quan trọng cần rút kinh nghiệm và vận 

dụng trong các giai đoạn tiếp theo, để có thể xây dựng những mục tiêu chiến lược quốc 

tế hoá theo từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tránh nhảy cóc, dẫn đến 

những rủi ro lớn cho nền giáo dục trong nước. 

Thứ tư, song song với những kết quả đáng khích lệ, quá trình quốc tế hoá giáo 

dục đại học của Việt Nam cũng đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, thách thức bao 

gồm nguy cơ chảy máu chất xám, những bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học, 

nguy cơ mất bản sắc dân tộc, thương mại hoá chương trình đào tạo kém chất lượng, 

nguy cơ đe doạ chính trị, phụ thuộc vào chiến lược mở rộng tầm ảnh hưởng của các 

nước lớn thông qua giáo dục…Do đó, khi thực hiện các hoạt động này, luôn cần đặt 
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song hành lợi ích và rủi ro để có những lựa chọn phù hợp nhất, tối ưu nhất cho sự phát 

triển của quốc gia.  

Thứ năm, thông qua nghiên cứu này cho thấy rằng Việt Nam hiện mới ở giai 

đoạn đầu của quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học, đặc trưng bởi những kết quả còn 

chưa tương xứng với tiềm năng. Những khó khăn mà nền giáo dục đang phải đối mặt là 

kết quả của khoảng cách và sự thiếu nhất quán giữa mục tiêu và thực tiễn thực hiện tại 

Việt Nam. Việc thiếu những thông tin đầy đủ, khái niệm chung về quốc tế hoá, thiếu 

chiến lược, chính sách tổng thể, toàn diện, thiếu nguồn lực tài chính, thiếu nguồn nhân 

lực, vật lực, thiếu sự thống nhất giữa các đơn vị trong triển khai, thiếu cơ chế quản lý, 

đảm bảo chất lượng các hoạt động hợp tác giáo dục xuyên biên giới là một thách thức 

lớn cản trở việc thực hiện các sáng kiến về quốc tế hoá giáo dục đại học tại nhiều cơ sở 

giáo dục đại học của Việt Nam.  

Cuối cùng, trong bối cảnh toàn cầu hoá, thế giới ngày càng phẳng hoá, sự phát 

triển và tác động mạnh mẽ của internet, cuộc cách mạng công nghệ thông tin, các hoạt 

động quốc tế hoá của Việt Nam chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ sau khi đất nước mở 

cửa, hội nhập, đa phương, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại với các quốc gia trên thế giới. 

Những mối quan hệ chính trị, ngoại giao, hợp tác toàn diện của Việt Nam với các nước 

trên cả bình diện đa phương, khu vực, song phương hoặc cấp địa phương chính là tiền 

đề quan trọng để thúc đẩy quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học. Và ngược lại, quốc tế 

hoá giáo dục đại học cũng tác động trở lại đối với chính trị ngoại giao, khẳng định vai 

trò quan trọng của nó không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục nói riêng mà đối với tất cả 

các lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội và chính trị. Do vậy, dưới góc nhìn luận án, có 

thể thấy quá trình quốc tế hoá giáo dục đại học cũng có thể được coi là một biểu hiện 

quan trọng trong hợp tác quốc tế của Việt Nam.  

Vì những đặc điểm nêu trên, quốc tế hoá giáo dục chắc sẵn sẽ là xu hướng phát 

triển tất yếu và mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo. Vấn đề đặt ra, Việt Nam cần tiếp tục 

nghiên cứu, vận dụng và thúc đẩy quá trình này để có thể thu phát huy được tối đa vai 

trò của các hoạt động này đối với sự phát triển của đất nước. 
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56. Lê Ngọc Trà, “Một số vấn đề của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu 
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của Chủ tịch Hồ Chí Minh, https://tcnn.vn/, ngày 1/11/2019. 
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