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MỘT VÀI VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  
ĐÀO TẠO TIẾN SỸ KIẾN TRÚC                                                 

 
GS.TSKH. Ngô Thế Thi 

 
Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ (TS) là nội dung được Bộ giáo dục-đào 

tạo chọn làm khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Đại học trong thời 
gian tới. Theo kÕ ho¹ch, n¨m 2007 Bộ Giáo dục-đào tạo sẽ thông qua quy chế đào 
tạo tiến sĩ, tăng cường năng lực của các cơ sở đào tạo, cải tiến chương trình đào tạo, 
thay đổi phương thức tuyển sinh, nâng cao chất lượng luận án và đánh giá luận 
án,… 
VÒ t×nh h×nh ®µo t¹o tiÕn sÜ nãi chung vµ tiÕn sü kiÕn tróc nãi riªng thêi gian qua ®· 
®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn nh−ng còng cã nhiÒu vÊn ®Ò tån t¹i, yÕu kÐm 
cã liªn quan tíi chÊt l−îng ®µo t¹o tiÕn sÜ mµ d− luËn x· héi quan t©m, phª ph¸n. V× 
vËy viÖc tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o khoa häc víi chñ ®Ò N©ng cao chÊt l−îng ®µo 
t¹o tiÕn sÜ trong thêi ®iÓm nµy lµ rÊt cÇn thiªt vµ kÞp thêi. ChÊt l−îng luËn ¸n tiÕn sÜ 
kh«ng thÓ t¸ch rêi chÊt l−îng ®µo t¹o tiÕn sÜ, mµ chÊt l−îng ®µo t¹o tiÕn sÜ phô thuéc 
rÊt nhiÒu yÕu tè vµ ®©y míi chÝnh lµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc cÇn ph¶i bµn lù©n, nh−: 
chÊt l−îng ®Çu vµo (Nghiªn cøu sinh), chÊt l−îng c¸n bé h−íng dÉn, môc tiªu, 
ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o, tæ chøc vµ qu¶n lý ®µo t¹o, c¬ së vËt chÊt phôc vô ®µo t¹o, ®µo 
t¹o g¾n víi thùc tiÔn nghiªn cøu khoa häc vµ s¶n xuÊt, quan niÖm vÒ chÊt l−îng luËn 
¸n vµ c¸ch ®¸nh gi¸ luËn ¸n, chÝnh s¸ch sö dông c¸n bé ®−îc ®µo t¹o, v.v….  

§Ó cã c¬ së ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng còng nh− ®Ó cã phương hướng 
và giải pháp đúng đắn nhằm khắc phục những vấn đề tồn tại và nâng cao chất lượng 
đào tạo tiến sĩ kiến trúc, trước tiên cần làm rõ và thống nhất một số quan điểm và 
một số khái niệm có liên quan. 

 Đào tạo Tiến sĩ để làm gì? 
Đào tạo TS là đào tạo những người làm nghiên cứu khoa học cã tr×nh ®é cao, với 3 
mức độ tài năng: 

- Có khả năng tìm ra những lý thuyết độc đáo, những trường phái mơi giúp phát 
triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ. Những người này tuy ít nhưng có vai trò 
cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của ngành hoặc lĩnh vực khoa học. 
- Có khả năng nghiên cứu để hoàn thiện và bổ xung tri thức khoa học hiện có, 
làm phong phú thêm kho tàng tri thức của nhân loại. 
- Có khả năng giải quyết một cách khoa học những vấn đề, những công việc cụ 
thể nảy sinh trong sản xuất và đời sống nhằm đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho 
con người. 
Kinh nghiệm phát triển cho thấy, ở nước nào cũng vậy, những người làm khoa 
học chân chính ở trình độ cao thường có các phẩm chất: 
- Có trí tuệ phát triển, linh hoạt, độc đáo, luôn hướng vào bản chất của vấn đề, 
của sự vật, biết quan sát, biết phân tích và đánh giá, đồng thời cũng biết bổ 
xung, hoàn thiện những thiếu sót của mình và của người khác. 
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- Có tri thức toàn diện và sâu sắc trong lĩnh vực chuyên ngành, đồng thời có hiểu 
biết rộng về các lĩnh vực liên ngành. 
- Có óc tưởng tượng sáng tạo, có khả năng trực giác, tiên đoán chính sác, mạnh 
dạn trong tư duy và trong hành động. 
- Say mê khoa học, có khả năng tập trung cao độ và kiên trì vào một vấn đề hoặc 
một đối tượng nghiên cứu khi cần thiết. 
- Có tính mục đích cao, kiên trì với ý tưởng khoa học, biết xác định mục tiêu ưu 
tiên, không ngại khó khăn, quyết tâm đạt tới mục tiêu bằng năng lực thực sự của 
mình và bằng các biện pháp sáng tạo. 
- Có các phẩm chất: khách quan, trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, thực sự cầu 
thị và có tinh thần hợp tác. 

 Luận án Tiến sĩ là gì? LATS là một công trình nghiên cứu khoa học.         
Bản chất của luận án tiến sĩ lµ sù sáng tạo khoa học, nhằm nhận thức thế giới, tạo ra 
hệ thống tri thức có giá trị đẻ phục vụ cải tạo và đổi mới thế giới. Sự sáng tạo khoa 
học thường bắt đầu từ một ý tưởng, từ sự đam mê và sau đó là sự tÝch luü kiÕn thøc, 
sù nỗ lực, kiên trì của người nghiên cứu với sự trợ giúp của người hướng dẫn và 
đồng nghiệp. 

 Tác giả của luận án Tiến sĩ là các nghiên cứu sinh, những người cần có trí tuệ 
và tài năng, được đào tạo chu đáo, có kết quả vào loại ưu tú qua các cấp học và đặc 
biệt họ phải có ước mơ trở thành người làm khoa học chân chính. 
 Mục đích của việc làm LATS là rèn luyện về phương pháp và kỹ năng nghiên 

cứu khoa học, là tìm tòi, khám phá bản chất và các quy luật vận động của thế giới, 
tạo ra thông tin mới nhằm ứng dụng chúng vào sản xuất vật chất hay tạo ra những 
giá trị tinh thần để thoả mãn những nhu cầu cuộc sống của con người. Như vậy làm 
luận án tiến sĩ trước tiên là học làm nghiên cứu khoa học ®Ó trở thành một nhà khoa 
học thực thụ. 
 Phương pháp làm LATS phải tuân theo những nguyên tắc của phương pháp 

luận nghiên cứu khoa học, tức là lý thuyết về phương pháp NCKH, về con đường 
nhận thức và khám phá thế giới, bao gồm những quan điểm tiếp cận, những quy 
trình, các thao tác cụ thể để tác động vào đối tượng và để làm bộc lộ bản chất của 
đối tượng. Như vậy phương pháp nghiên cứu của LA không những thể hiện trong 
lôgic nhận thức mà còn thể hiện trong cấu trúc nội dung của luận án. Hay nói cách 
khác, phương pháp nghiên cứu của LA một mặt xác định các bước đi trong tiến 
trình nghiên cứu và mặt khác còn xác định cấu trúc lôgic cho nội dung của luận án. 

 Các loại hình nghiên cứu của luận án: 
Khi nói tới loại hình NCKH, người ta phân biệt 4 loại hình: NC cơ bản, NC ứng 
dụng, NC triển khai và NC dự báo. 
Trong lĩnh vực kiến trúc, những đề tài LA theo h−íng NC cơ bản rất ít, những đề tài 
NC dự báo cũng không nhiều và thường phù hợp với các luận án TSKH. Còn lại 
chủ yếu là các đề tài theo hướng NC ứng dụng và NC triển khai. 
NC ứng dụng là loại hình NC có mục tiêu là tìm cách vận dụng những tri thức cơ 
bản để tạo ra những sản phẩm, phương pháp, công nghệ mới trong kiến trúc. Đây là 
loại hình nghiên cứu phù hợp với quy luật phát triển của khoa học hiện đại. Nó rút 
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ngắn thời gian từ khi phát minh đến khi ứng dụng. Chính NC ứng dụng đã làm cho 
khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tạo ra động lực thúc đẩy sự phát 
triển cả khoa học lẫn sản xuất. NC ứng dụng là một trong những con đường quan 
trọng nhất giúp cho các nước chậm phát triển nhanh chóng bỏ qua giai đoạn NC cơ 
bản tốn kém để tiến kịp các nước phát triển có tiềm lực khoa học mạnh. 
NC triển khai là loại hình NC có mục tiêu là tìm khả năng áp dụng đại trà các kết 
quả NC ứng dụng vào thực tế sản xuất và đời sống, tạo ra các mô hình chế biến 
thông tin khoa học thành các sản phẩm vật chất hay tinh thần. NC triển khai là loại 
hình NC nối liền khoa học và đời sống, là con đường đưa khoa học tới nơi cần sử 
dụng. Chính nó làm cho ý tưởng khoa học trở thành hiện thực, thúc đẩy phát triển 
kinh tế-xã hội, văn hoá, làm tăng chất lượng cuộc sống của con người. 

 Cấu trúc lôgic của một luận án: 
Bất kỳ một công trình khoa học hay một luận án nào, xét về cấu trúc lôgic, cũng đều 
có ba bộ phận hợp thành: luận đề, luận cứ, luận chứng. Nắm vững cấu trúc này sẽ 
giúp người nghiên cứu đi sâu bản chất lôgic không chỉ của phương pháp luận 
NCKH mà còn có ý nghĩa đối với hàng loạt hoạt động khác, như: giảng bài, thuyết 
trình, tranh luận, điều tra, hoặc đàm phán, trao đổi với các đối tác. Như vậy có thể 
nói toàn bộ việc nghiên cứu để hoàn thành một luận án khoa học xoay quanh việc 
tìm kiếm phương pháp, tức luận chứng, thu thập và sử lý thông tin để xây dựng luận 
đề, thu thập và xây dựng luận cứ để chứng minh luận đề.  

Trên đây là một số quan điểm và cơ sở lý thuyết để đối chiếu với thực tế, xem 
thực tiễn đào tạo TS kiến trúc đang diễn ra như thế nào? Có 2 hướng tiếp cận thực 
tế, một là phân tích, đánh giá những thành tựu đã đạt được để động viên nhau tiếp 
tục phấn đấu, hai là phân tích, mổ xẻ những mặt làm chưa tốt hoặc chưa làm được 
để tìm cách khắc phục, tạo đà vươn lên, phát triển một cách vững chắc. 
Trong bài này, chúng tôi đề cập đến một vài nội dung theo hướng thứ hai, với hy 
vọng bước đầu trao đổi thẳng vào những vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm. 
 
Về chất lượng luận án: 
ChÊt l−îng mét luËn ¸n thÓ hiÖn b¾t ®Çu tõ viÖc chän ®Ò tµi nghiªn cøu, x¸c ®Þnh 
môc tiªu NC, ®èi t−îng NC, néi dung vµ ph−¬ng ph¸p NC ®Õn tr×nh ®é diÔn ®¹t ý 
t−ëng vµ h×nh thøc tr×nh bÇy luËn ¸n. ë ®©y chØ ®Ò cËp ®Õn mét sè tån t¹i trong mét 
vµi kh©u quan träng: 
-  Lùa chän ®Ò tµi nghiªn cøu: 
Cã mét ®iÒu khã hiÓu lµ nhiÒu NCS cho ®Õn khi ®i thi còng ch−a biÕt hoÆc kh«ng 
biÕt m×nh sÏ nghiªn cøu vÊn ®Ò g×, hoÆc kh«ng h×nh dung c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ra 
sao? ViÖc lµm ®Ò c−¬ng ®Ó tr×nh héi ®ång thi tuyÓn chØ mang tÝnh h×nh thøc! 
V× vËy ®Ò tµi NC cña c¸c NCS nµy th−êng mang tÝnh gi¶ ®Þnh; kh«ng xuÊt ph¸t tõ 
nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc trong nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt n−íc; kh«ng 
g¾n víi c¸c yªu cÇu nhiÖm vô ph¸t triÓn cña c¬ quan, ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh 
hoÆc ®Þa ph−¬ng n¬i NCS lµm viÖc; kh«ng g¾n víi c¸c hîp ®«ng NCKH cña c¸c ®èi 
t¸c cô thÓ (doanh nghiÖp, c¬ quan nhµ n−íc, tæ chøc x· héi,…); kh«ng g¾n víi 
nh÷ng nhiÖm vô hoÆc ®Ò tµi NCKH cña c¬ së ®µo t¹o (tr−êng §¹i häc, ViÖn NC): vµ 
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th−êng kh«ng xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ý t−ëng khoa häc ®· Êp ñ vµ tÝch luü tõ l©u cña b¶n 
th©n. Vµ cuèi cïng, víi sù gióp ®ì cña ng−êi h−íng ®Én, NCS còng ph¶i chän cho 
m×nh mét ®Ò tµi ®Ó nghiªn cứu. Nh÷ng ®Ò tµi ®ã th−êng chung chung, kh«ng thiÕt 
thùc, kh«ng cÊp thiÕt vµ tÊt nhiªn còng khã cã g× ®ãng gãp míi cho khoa häc, cho 
thùc tÕ. ë ®©y ch−a nãi ®Õn c¸ch ®Æt tªn ®Ò tµi luËn ¸n. NhiÒu tªn ®Ò tµi kh«ng ph¶n 
¸nh râ ®èi t−îng vµ néi dung NC, giíi h¹n vµ ph¹m vi NC; c©u ch÷ r−êm rµ, kh«ng 
chÝnh x¸c, kh«ng râ rµng, khóc chiÕt, lµm ng−êi ®äc cã thÓ hiÓu theo nhiÒu ý kh¸c 
nhau hoÆc kh«ng phï hîp víi néi dung LA. Nh÷ng ®Ò tµi nh− vËy vÉn ®−îc th«ng 
qua mét c¸ch dÔ dµng ë héi ®ång c¸c cÊp vµ thËm chÝ ®«i khi cßn cã UV héi ®ång 
cho phiÕu xuÊt s¾c! 
-  VÒ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu:  
ViÖc ®¸nh gi¸ chÊt l−îng mét luËn ¸n cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt so víi mét ®Ò tµi 
NCKH. Sù kh¸c biÖt nµy ®−îc thÓ hiÖn cô thÓ ë viÖc ®¸nh gi¸ c¸c phÇn cô thÓ trong 
cÊu tróc l«gic cña LA: luËn ®Ò, luËn cø, luËn chøng. 
§èi víi luËn chøng, tøc ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu, chÊt l−îng cÇn ®−îc®Æt ë yªu cÇu 
cao nhÊt trong 3 bé phËn hîp thµnh cÊu tróc l«gic cña LA. V× lÏ trong qu¸ tr×nh lµm 
LA, tËp sù lµm NCKH, häc tËp ph−¬ng ph¸p vµ kü n¨ng NCKH lµ môc tiªu quan 
träng nhÊt ®Ó NCS cã thÓ trë thµnh mét ng−êi lµm NCKH thùc thô. NÕu ®¸nh gi¸ 
chÊt l−îng th× phÇn ph−¬ng ph¸p NC cã thÓ ®−îc nh©n hÖ sè 3. 
§èi víi luËn ®Ò, chÊt l−îng còng cÇn ®−îc ®Æt ë yªu cÇu cao, nh−ng ë møc thÊp h¬n 
luËn chøng. V× lÏ, ph¸t hiÖn vÊn ®Ò, råi tõ ®ã x©y dùng ®−îc mét luËn ®Ò cã gi¸ trÞ 
khoa häc lµ c«ng viÖc ®ßi hái cã qu¸ tr×nh tÝch lòy l©u dµi, kh«ng thÓ yªu cÇu ng−êi 
tËp sù NC cã ngay nh÷ng luËn ®Ò khoa häc, tøc gi¶ thuyÕt, cã ý nghÜa khoa häc cao 
vµ chuÈn x¸c nh− nh÷ng ng−êi nghiªn cøu thùc thô. NÕu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng th× 
phÇn luËn ®Ò cã thÓ nh©n hÖ sè 2. 
§èi víi luËn cø, cÇn ph©n biÖt 2 bé phËn: luËn cø lý thuyÕt vµ luËn cø thùc tiÔn. 
§èi víi luËn cø lý thuyÕt, cÇn ®Æt yªu cÇu vÒ chÊt l−îng ngang víi luËn ®Ò, nghÜa lµ 
ph¶i cã gi¸ trÞ khoa häc. Tuy nhiªn, còng nh− luËn ®Ò, kh«ng thÓ yªu cÇu ng−êi lµm 
LA ®−a ra nh÷ng luËn cø lý thuyÕt cã gi¸ trÞ khoa häc cao nh− c¸c nhµ nghiªn cøu 
thùc thô. NÕu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cã thÓ nh©n hÖ sè 2. 
§èi víi luËn cø thùc tiÔn: ®©y lµ bé phËn cã thÓ ch©m ch−íc vÒ chÊt l−îng. Tuú theo 
møc ®é tÝch luü vµ kh¶ n¨ng cña t¸c gi¶ mµ néi dung phÇn nµy cã thÓ phong phó 
hoÆc ®¹t yªu cÇu, thËm chÝ cã thÓ cho phÐp mét sè sè liÖu cò, cã tÝnh −íc lÖ, ch−a 
®−îc thÈm tra, x¸c minh vÒ mÆt khoa häc. NÕu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cã thÓ nh©n hÖ 
sè 1. 
Nh− vËy, c¨n cø vµo môc ®Ých cña viÖc lµm luËn ¸n th× yªu cÇu ®Çu tiªn vµ quan 
träng nhÊt ®èi víi chÊt l−îng mét luËn ¸n lµ ph¶i cã ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®óng,  
ph¶i phï hîp víi nh÷ng nguyªn t¾c cña ph−¬ng ph¸p luËn NCKH. Ph−¬ng ph¸p NC 
cña LA thÓ hiÖn kh«ng nh÷ng trong l«gic nhËn thøc, t− duy mµ cßn trong cÊu tróc 
néi dung; kh«ng nh÷ng trong c¸ch tæ chøc, tiÕn hµnh nghiªn cøu mµ cßn trong c¸ch 
diÔn ®¹t ý t−ëng vµ néi dung LA. Khi xem xÐt ®¸nh gi¸ chÊt l−îng mét LA, ®Çu tiªn 
ph¶i xem ph−¬ng ph¸p NC cã ®óng kh«ng, cã chuÈn x¸c kh«ng, råi sau ®ã míi xem 
®Õn néi dung cô thÓ. Mét LA cã PPNC kh«ng æn th× kh«ng thÓ chÊp nhËn ®−îc! 
Trong thùc tÕ cã nh÷ng LA kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ PPNC, thÓ hiÖn ë chç: kh«ng b¸m 
s¸t môc tiªu vµ ®èi t−îng nghiªn cøu, nhËn thøc vµ t− duy kh«ng l«gic, kh«ng nhÊt 
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qu¸n, c¬ cÊu néi dung kh«ng l«gic, c¸ch diÔn ®¹t ý t−ëng kh«ng râ rµng, kh«ng phï 
hîp víi ý ®å c¬ cÊu, v.v…§«i khi ë mét sè LA cßn thÓ hiÖn c¸ch lùa chän vµ vËn 
dông PPNC kh«ng râ rµng, nöa vêi, diÔn dÞch kh«ng ra diÔn dÞch, quy n¹p kh«ng ra 
quy n¹p, nÆng vÒ ®Þnh tÝnh, nhÑ vÒ ®Þnh l−îng. 
-  VÒ néi dung nghiªn cøu: 
Th«ng th−êng néi dung LA bao gåm: §Æt vÊn ®Ò, ph¸t hiÖn vÊn ®Ò, x©y dùng gi¶ 
thuyÕt khoa häc, tøc x©y dùng luËn ®Ò nghiªn cøu; x¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p nghiªn 
cøu, tøc x¸c ®Þnh luËn chøng nghiªn cøu; x©y dùng luËn cø thùc tiÔn (thu thËp, ph©n 
tÝch yªu cÇu thùc tÕ); x©y dùng luËn cø lý thuyÕt (c¬ së lý luËn); ®Ò xuÊt, ph©n tÝch 
vµ ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p øng dông hoÆc triÓn khai nh÷ng kiÕn thøc míi, s¶n phÈm 
vµ ph−¬ng ph¸p míi, c«ng nghÖ míi vµo thùc tÕ; vµ cuèi cïng lµ tæng hîp kÕt qu¶ 
nghiªn cøu vµ kiÕn nghÞ. 
Kinh nghiÖm thùc tÕ cho thÊy, møc ®é hoµn thiÖn vÒ néi dung cña mét LA th−êng 
g¾n liÒn víi møc ®é chuÈn x¸c vÒ PPNC cña LA. Nh÷ng LA cã chÊt l−îng néi dung 
kÐm th−êng thÓ hiÖn ë c¸c mÆt: néi dung kh«ng phï hîp víi ®Ò tµi, víi môc tiªu, ®èi 
t−îng vµ ph¹m vi NC; nội dung kh«ng phï hîp víi ý ®å c¬ cÊu cña LA, kh«ng nhÊt 
qu¸n; nhiÒu kh¸i niÖm vµ néi dung sai, kh«ng chuÈn x¸c, trïng lÆp, m©u thuÉn nhau; 
thõa nh÷ng néi dung kh«ng cÇn thiÕt, thiÕu nh÷ng néi dung cÇn thiÕt; kh«ng ph©n 
biÖt néi dung cña t¸c gi¶ vµ cña ng−êi kh¸c; cã biÓu hiÖn sao chÐp, coppy kÕt qu¶ 
nghiªn cøu cña ng−êi kh¸c; t− liÖu, sè liÖu cò kü, l¹c hËu; kh«ng cã g× s¸ng t¹o vÒ 
khoa häc; kh«ng lµm râ nh÷ng c¸i míi, nh÷ng ®ãng gãp vÒ khoa häc; v.v…§Æc biÖt 
l©u nay trong x· héi, nhiÒu ng−êi lªn ¸n n¹n “®¹o v¨n” trong luËn v¨n, luËn ¸n ë c¸c 
cÊp ®µo t¹o, trong ®ã cã ®µo t¹o tiÕn sÜ. §¸ng buån lµ trong ®µo t¹o tiÕn sÜ kiÕn tróc 
còng cã hiÖn t−îng “®¹o v¨n”! H×nh thøc sao chÐp, coppy trong LA thÓ hiÖn d−íi 
nhiÒu h×nh thøc vµ møc ®é kh¸c nhau, nh−: sö dông néi dung, h×nh vÏ, b¶ng biÓu 
minh ho¹ cña ng−êi kh¸c nh−ng kh«ng ghi chó tµi liÖu tham kh¶o; sao chÐp coppy 
tõng ®o¹n, tõng trang vµ nhiÒu trang, cã khi tíi 1/3-1/2 LA, thËm chÝ sao chÐp c¶ c¸i 
sai cña ng−êi kh¸c; sao chÐp c¶ b¶ng liÖt kª tµi liÖu tham kh¶o; v.v…Nh÷ng LA sao 
chÐp, coppy nhiÒu th−êng thÓ hiÖn néi dung ch¾p v¸, l¾p r¸p th« vông, lñng cñng, 
kh«ng l«gic vµ tÊt nhiªn lµ kh«ng cã gi¸ trÞ g× vÒ khoa häc. 
 
VÒ c¸ch ®¸nh gi¸ luËn ¸n: 
HiÖn nay d− luËn x· héi ®ang rÊt quan t©m vµ bÊt b×nh víi chÊt lù¬ng ®µo t¹o tiÕn sÜ 
th«ng qua chÊt l−îng luËn ¸n tiÕn sÜ. Trong c¸c cuéc héi nghÞ, héi th¶o, trªn c¸c 
ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng còng nh− trong cuéc sèng hµng ngµy, chóng ta 
th−êng nghe c¸c côm tõ: tiÕn sÜ rëm, tiÕn sÜ giÊy, tiÕn sÜ hµng m·, b»ng rëm, trang 
søc b»ng luËn ¸n TS, mua b¸n luËn ¸n TS, luËn v¨n ngí ngÈn, rçng tuyÕch, mét ®èng 
xµ bÇn, luËn v¨n ¨n c¾p, v.v…T×nh tr¹ng chÊt l−îng luËn v¨n kÐm vµ c¸c tiÕn sÜ 
®−îc ®µo t¹o kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña x· héi lµ do ®©u? TÊt nhiªn cã nhiÒu 
nguyªn nh©n: do ng−êi nghiªn cøu (NCS), ng−êi h−íng dÉn, do tæ chøc vµ qu¶n lý 
®µo t¹o, tõ kh©u tuyÓn sinh ®Õn kh©u ®¸nh gi¸ vµ c«ng nhËn tèt nghiÖp. Trong ®ã 
mét nguyªn nh©n kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ c¬ chÕ vµ ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ 
còng nh− tr×nh ®é vµ th¸i ®é cña c¸c ®èi t¸c tham gia ®¸nh gi¸ LA. Ng−êi ta ®Æt c©u 
hái: - T¹i sao luËn ¸n chÊt l−îng kÐm, t¹i sao cã thÓ ®¹o v¨n trong LA mµ ng−êi 
h−íng dÉn, c¸c thµnh viªn ph¶n biÖn vµ c¸c héi ®ång ®¸nh gi¸ LA c¸c cÊp vÉn 
kh«ng biÕt hoÆc vÉn cho qua?! VËy thùc chÊt kh©u nµy ®ang diÔn ra nh− thÕ nµo? 
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TÊt nhiªn chóng ta kh«ng phñ nhËn ®a sè c¸c LA ®−îc ®¸nh gi¸ nghiªm tóc, chÝnh 
x¸c, chÝ c«ng v« t−. Nh−ng ®· ®Õn lóc chóng ta nªn m¹nh d¹n nh×n vµo sù thËt, 
nh÷ng gãc tèi cña viÖc ®¸nh gi¸ LA hiÖn nay ®Ó t×m c¸ch kh¾c phôc nh»m gãp phÇn 
®em l¹i sù trong s¸ng trong ®µo t¹o tiÕn sÜ theo ®óng b¶n chÊt vµ môc ®Ých cao ®Ñp 
cña nã. Nh÷ng tån t¹i trong c¸ch ®¸nh gi¸ LA hiÖn nay biÓu hiÖn ë c¸c khÝa c¹nh: 
-  Trong qu¸ tr×nh lµm LA, NCS ch−a cã ý thøc chñ ®éng vµ ng−êi h−íng dÉn còng 
Ýt quan t©m nh¾c nhë, khuyÕn khÝch NCS tham kh¶o réng r·i ý kiÕn chuyªn gia, nªn 
th−êng x¶y ra t×nh tr¹ng khi LA xong råi míi ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt, yÕu kÐm th× 
®· muén, coi nh− chuyÖn ®· råi. T×nh huèng nµy th−êng g©y t©m lý khã sö cho 
ng−êi gãp ý, hoÆc tÆc l−ìi cho qua, hoÆc gãp ý chiÐu lÖ, hoÆc kh«ng cßn høng thó 
gãp ý v× biÕt ch¾c NCS vµ ng−êi h−íng dÉn sÏ kh«ng thÓ tiÕp thu vµ söa ch÷a. 
-  Mét t×nh tr¹ng kh¸ phæ biÕn lµ viÖc gãp ý cña chuyªn gia trong c¸c buæi Seminar, 
b¶o vÖ LA ë c¸c héi dång chØ lµ h×nh thøc, nÕu NCS, ng−êi h−íng dÉn vµ c¶ ng−êi 
qu¶n lý kh«ng cã tinh thÇn thùc sù cÇu thÞ, kh«ng thùc sù quan t©m tíi chÊt l−îng 
cña LA, mµ v× nh÷ng lý do hoÆc ®éng c¬ nµo kh¸c? V× c¸c ý kiÕn ®ãng gãp th−êng 
Ýt khi ®−îc tiÕp thu, söa ch÷a mét c¸ch nghiªm tóc, triÖt ®Ó, mµ chØ hêi hît ®èi phã. 
Ph¶n øng tr−íc t×nh tr¹ng nµy, cã chuyªn gia cã t©m lý kh«ng muèn tham gia vµo 
c¸c ho¹t ®éng vµ héi ®ång ®¸nh gi¸ c¸c LA cã nhiÒu vÊn ®Ò vÒ chÊt l−îng nh−ng 
ch¾c ch¾n sÏ ®−îc th«ng qua, víi suy nghÜ: thµ “khuÊt m¾t kh«ng biÕt!” cßn h¬n 
ph¶i chøng kiÕn hoÆc trùc tiÕp tham gia vµo viÖc lµm mµ l−¬ng t©m c¾n røt! 
-  Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ LA cßn bÞ chi phèi bëi qu¸ nhiÒu yÕu tè x· héi, lµm lu 
mê ý nghÜa trong s¸ng vµ tr¸ch nhiÖm cao c¶ cña c«ng viÖc, nh−: nÓ nang hoÆc 
th−¬ng h¹i NCS (vÊt v¶, tèn kÐm, t¹i ng−êi h−íng dÉn,..); nÓ nang ng−êi h−íng dÉn 
víi suy nghÜ t«i ñng hé anh råi sau nµy anh ñng hé t«i, cã ®i cã l¹i; gi÷ quan hÖ víi 
c¬ së ®µo t¹o, ®¸nh gi¸ LA thÊp hoÆc kh«ng chÊp nhËn LA th× sî ®¸nh gi¸ chÊt 
l−îng ®µo t¹o kÐm hoÆc ¶nh h−ëng ®Õn thµnh tÝch ®µo t¹o!? “Tham gia héi ®ång cÊp 
nhµ n−íc mµ bá phiÕu chèng th× kh¸c nµo b¶o r»ng tr×nh ®é c¸c thÇy ë héi ®ång c¬ 
së nãi riªng vµ c¬ së ®µo t¹o nãi chung lµ dèt?…”(1).  
-  C¸c biÓu hiÖn th−êng thÊy trong c¸ch ®¸nh gi¸ LA: dÔ d·i víi NCS; ®¹i kh¸i, v« 
tr¸ch nhiÖm trong h−íng dÉn, kiÓm tra, nhËn xÐt, ph¶n biÖn, ®¸nh gi¸, v.v.., quan 
niÖm c«ng viÖc cña héi ®ång chØ lµ h×nh thøc; còng cã tr−êng hîp do tr×nh ®é 
chuyªn m«n h¹n chÕ nªn kh«ng ph¸t hiÖn ®−îc nh÷ng chç sai, chç yÕu cña LA, 
kh«ng ph¸t hiÖn ®−îc hiÖn t−îng sao chÐp, coppy, kh«ng ®¸nh gi¸ ®−îc n¨ng lùc 
lµm viÖc khoa häc thùc sù cña NCS,…V× vËy “X−a nay, ë ViÖt nam ch−a thÊy luËn 
¸n tiÕn sÜ nµo bÞ ®¸nh tr−ît bao giê. NÕu t×nh h×nh m·i m·i vÉn thÕ th× nªn thay tªn 
lÔ b¶o vÖ luËn ¸n thµnh lÔ th«ng qua luËn ¸n!...”(1). ThËm chÝ cã thµnh viªn héi 
®ång“v« t−”chñ ®éng gîi ý héi ®ång nªn cho bao nhiªu phiÕu xuÊt s¾c hoÆc c«ng 
khai tù m×nh xin cho mét phiÕu xuÊt s¾c!? §ã ph¶i ch¨ng còng lµ mét  biÓu hiÖn v« 
c¶m vÒ khoa häc khi ®¸nh gi¸ mét c«ng tr×nh khoa häc? Hay v× mét lý do hoÆc ®éng 
c¬ nµo kh¸c? 
V× vËy x· héi cã lý do ®Ó ®Æt c©u hái vÒ phÈm chÊt vµ tr×nh ®é thùc sù cña ng−êi 
h−íng dÉn vµ cña c¸c thµnh viªn héi ®ång chÊm LA? T©t nhiªn ®©y lµ vÊn ®Ò nh¹y 
c¶m vµ tÕ nhÞ vµ nªn lµ ®Ò tµi cho mét cuéc héi th¶o nghiªm tóc. 
-  Cuèi cïng lµ mét biÓu hiÖn trong tr¸ch nhiÖm cña ng−êi qu¶n lý: Chóng t«i muèn 
m−în lêi mét Gi¸o s− quen biÕt ®Ó kÕt thóc phÇn nµy: “B©y giê t¹i sao l¾m tiÕn sÜ 
rëm thÕ! T¹i sao nã qua ®−îc? Cã ®ît b¶o vÖ, ng−êi ta mêi «ng gi¸o s− A ®Õn, «ng 



Trang 7/ 7 

nµy th¼ng th¾n, «ng Êy chª thùc sù trong ®ît b¶o vÖ thö. §Õn lóc b¶o vÖ thËt th× 
kh«ng cã «ng Êy n÷a! ThÕ th× anh nµo ®øng ®»ng sau cÊu t¹o l¹i c¸i héi ®ång Êy?” 
(NCS, «ng thÇy hay «ng qu¶n lý ®µo t¹o?) “Anh nµo nãi kh«ng võa ý hä lµ hä g¹t ®i, 
ph¶i cã nh÷ng anh nh− thÕ. ChÝnh v× nh÷ng anh giÊu mÆt Êy rÊt nguy hiÓm!” (2). 
 
Trªn ®©y chØ lµ mét sè vÊn ®Ò cã liªn quan vµ ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng ®µo t¹o tiÕn 
sÜ hiÖn nay mµ chóng t«i muèn nªu ra ®Ó b−íc ®Çu cïng nhau trao ®æi, cïng nhau 
t×m c¸ch kh¾c phôc, nh»m t¹o nªn nh÷ng chuyÓn biÕn thùc sù trong c«ng t¸c ®µo t¹o 
tiÕn sÜ trong giai ®o¹n míi. Trong phÇn sau, nÕu cã ®iÒu kiÖn, chóng t«i sÏ trao ®æi 
tiÕp mét sè vÊn ®Ò kh¸c cã ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng ®µo t¹o tiÕn sÜ, nh−: ý thøc, 
tr×nh ®é cña ng−êi nghiªn cøu (NCS), vai trß cña ng−êi h−íng dÉn, tr¸ch nhiÖm cña 
ng−êi qu¶n lý, v.v… 
 
Tãm l¹i, chóng ta ®ang sèng trong thêi ®¹i cña c«ng nghÖ ®iÖn tö-th«ng tin, c«ng 
nghÖ vò trô, thêi ®¹i cña nÒn kinh tÕ tri thøc, cña xu thÕ toµn cÇu ho¸. Trong qu¸ 
tr×nh thay ®æi nµy, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o gi÷ vÞ trÝ then chèt. Tri thøc trë thµnh nguån 
lùc quan träng trong sù ph¸t triÓn cña x· héi. VÊn ®Ò ®µo t¹o lùc l−îng lao ®éng 
khoa häc ë tr×nh ®é cao lµ mét nhiÖm vô cÇn thiÕt cÊp b¸ch, nh−ng ®ã ph¶i lµ mét 
®éi ngò nh÷ng ng−êi lµm khoa häc thùc sù cã chÊt l−îng cao, thùc sù cã t©m huyÕt, 
cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò khoa häc phøc t¹p ®Ó ®−a ®Êt n−íc tiÕn lªn kÞp 
xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ giíi. Muèn thÕ chóng ta ph¶i thay ®æi, ph¶i m¹nh d¹n xo¸ 
bá nh÷ng c¶n trë, nh÷ng yÕu kÐm ®Ó tiÕn lªn. 
ThÕ giíi ®ang biÕn ®æi nhanh chãng d−íi t¸c ®éng cña tiÕn bé khoa häc-kü thuËt, 
kh«ng gian vµ thêi gian d−êng nh− co l¹i vµ ng¾n h¬n, v¹n vËt biÕn ®æi kh«n l−êng, 
qui m«, khèi l−îng kh«ng cã ý nghÜa b»ng chÊt l−îng vµ tèc ®é. NÕu chóng ta 
kh«ng biÕt hoµ vµo dßng ch¶y ®ã chóng ta sÏ tôt hËu./. 
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