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PHẦN 1: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH
TIÊN TIẾN QUỐC TẾ - KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN CỦA KHOA TÀI CHÍNH CÔNG: CÁC
THÁCH THỨC ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
SỬ ĐÌNH THÀNH & BÙI THỊ MAI HOÀI - UEH

1. Đặc điểm cơ bản chương trình tiên tiến của UEH và Khoa tài chính công
Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ở bậc giáo dục đại học ngày càng gay gắt, Ban giám
hiệu của UEH đã mạnh dạn thực hiện đổi mới chương trình đào tạo của nhà trường ở tất cả các
bậc đào tạo dựa trên tiếp cận chương trình tiên tiến quốc tế. Triết lý của chương trình tiên tiến
UEH: “dạy những gì các các trường đại học hàng đầu thế giới đang dạy và dạy theo cách,
theo phương pháp mà họ đang sử dụng”. (http://tuyensinh.ueh.edu.vn/tin-tuc/98). Như vậy,
triết lý này có 2 khía cạnh cần quan tâm: (1) dạy những gì các các trường đại học hàng đầu
thế giới đang dạy sẽ liên quan đến: chương trình đào tạo, syllabus, giáo trình tài liệu tham
khảo; (2): dạy theo cách, theo phương pháp mà họ đang sử dụng liên quan đến phương pháp
giảng dạy.
Về chương trình đào tạo, để thực hiện triết lý, khung chương trình tiên tiến của UEH ở bậc đại
học có đặc điểm:
Chương trình UEH bậc đại học = Chương trình đào tạo của các trường đại học trên thế giới có
xếp hạng (ranking <=200) + một số học phần có tính đặc thù của Việt Nam. Với nguyên tắc
này, chương trình tiên tiến của UEH đã chuyển tải được triết lý: dạy những gì các các trường
đại học hàng đầu thế giới đang dạy.
Qua 5 năm chuẩn bị, UEH chính thức đưa chương trình tiên tiến ở bậc đại học vào vận hành
kể từ khóa học 42. Trong bối cảnh chung của UEH, khoa Tài chính Công đã thực hiện triển
khai hai chương trình đào tạo bậc đại học cho các chuyên ngành: Tài chính công và Thuế.
Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công được tham khảo từ chương trình đào tạo
quản lý tài chính công của Đại học Indiana, Mỹ (xếp hạng 100 vào năm 2015) và chuyên
ngành Thuế được tham khảo từ New South Wales University (xếp hang 46 vào năm 2015).
Hai chương trình tiên tiến của khoa Tài chính công có đặc điểm sau:
(i) Cấu trúc tổng quát của chương trình:
 Kiến thức giáo dục đại cương (phần chung của UEH);
 Kiến thức ngành; và
 Kiến thức chuyên ngành.
Tổng cộng là 120 tín chỉ.
(ii) Nội dung chương trình và cấu trúc các học phần
Trước hết, với chương trình tiên tiến, tên các học phần hầu như được quốc tế hóa và tương
đồng với tên học phần mà các trường đại học quốc tế đang sử dụng.

1

Hội nghị phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học và điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học chương trình tiên tiến quốc tế khoa tài chính công

Thứ hai, cấu trúc các học phần đào tạo được sắp xếp thứ tự: các học phần tiền đề và các học
phần bổ sung/hỗ trợ để đạt được mục tiêu của chương trình đào tạo.
Thứ ba, nội dung chương trình và kiến thức các học phần của chương trình tiên tiến hầu như
được hiện đại hóa và quốc tế dựa trên nền tảng giáo trình và tài liệu giảng dạy chuẩn quốc tế.
Vì thế, tiếp cận với chương trình tiên tiến quốc tế, chương trình tiên tiến khoa Tài chính công
hiện nay sẽ tập trung nhiều vào cung cấp kiến thức nền tảng kinh tế thị trường, các lý thuyết
kinh tế được vận dụng vào khu vực công trong điều kiện tư nhân hóa khu vực công và một
phần các kiến thức về pháp lý và thể chế khu vực công tùy theo tình huống của mỗi quốc gia.
Cấu trúc nội dung chương trình đào tạo như vậy phù hợp với xu hướng quốc tế nguồn nhân
lực nói chung và khu vực công nói riêng. Sinh viên ra trường có thể có cơ hội việc làm rộng
mở hơn; và có thể liên thông học ở các trường đại học quốc tế.
Thứ tư, kết cấu chương trình tiên tiến hài hòa giữa mục tiêu đào tạo, cung cấp kiến thức
chuyên môn và khả năng thích ứng của người học trong môi trường thực tế đầy biến đổi. Đây
là điểm mạnh của chương trình tiên tiến so với chương trình đào tạo trước đây.
Thứ năm, chương trình loại trừ nhiều học phần và nội dung trùng lắp, và tăng cường kiến thức
liên ngành (kinh tế, tài chính, kế toán và quản lý). Các kiến thức liên ngành giúp cho sinh viên
có thể thích nghi làm việc ở các khu vực kinh tế khác nhau.
2. Một số thách thức
Đưa vào vận hành chương trình tiên tiến, thách thức lớn nhất mà khoa phải đương đầu đó là
làm sao “nội hóa” được chương trình tiên tiến quốc tế, nhất là chương trình của các trường đại
học quốc tế được xếp hạng cao trên thế giới. Chi tiết hơn, có các thách thức sau:
(i) Làm thế nào cân bằng giữa lý thuyết và kiến thức thực tiễn khu vực công trong từng học
phần và cả chương trình đào tạo
Trong chương trình tiên tiến, cấu phần các học phần có đặc điểm:
 Các học phần cung cấp kiến thức thuộc về lý thuyết/hay nguyên lý (Tài chính – tiền tệ,
Tài chính công, Quản lý công…). Kiến thức các học phần này hầu như là kiến thức
liên ngành và đã được quốc tế hóa, dựa theo giáo trình chuẩn quốc tế.
 Các học phần cung cấp kiến thức nghiệp vụ quản lý (pháp luật, quản lý tài chính, kế
toán, thuế…). Kiến thức các học phần này dựa vào thực tiễn vận dụng của Việt Nam.
Về nguyên tắc xây dựng chương trình là theo trật tự: học phần lý thuyết rồi mới đến học phần
chuyên môn, nghiệp vụ. Thách thức đặt ra ở đây là, nếu như các học phần lý thuyết chỉ thuần
túy tập trung vào cung cấp kiến thức lý thuyết thôi thì sinh viên sẽ khó tiếp thu, mặt khác
không biết ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn. Để xử lý vấn đề này, các trường đại học quốc tế
thiết kế các bài tập nghiên cứu tình huống (case study), bài tập ứng dụng lý thuyết (bao gồm
bài tập nhỏ và lớn) để sinh viên thực hành khi học các học phần lý thuyết. Kinh nghiệm cho
thấy, chương trình đào tạo bậc đại học không cần nặng về kiến thức hàn lâm, thay vào đó nên
tăng cường các kiến thức xử lý tình huống và giải quyết vấn đề. Lý thuyết chỉ dừng lại ở dạng
nguyên lý cơ bản để làm nền tảng cho việc xử lý tình huống hay phân tích ứng dụng/thực tiễn.
Còn đối với các học phần nghiệp vụ chuyên môn (ứng dụng thực tiễn), nếu chỉ thiên về cung
cấp các kiến thức nghiệp vụ hay tác nghiệp mà thiếu đi cung cấp kiến thức để thiết kế khung
phân tích hay các nguyên lý vận hành thì sinh viên không thể nâng cao trình độ khái quát hóa
các vấn đề thực tiễn. Thiếu năng lực này thì sinh viên sẽ không thích nghi được với thực tiễn
sinh động. Thách thức đặt ra ở đây là cách thiết kế các học phần nghiệp vụ phải làm sao tích
hợp được kiến thức lý thuyết/nguyên lý với thực tiễn sinh động. Nói khác đi, muốn hiểu sâu
về nghiệp vụ chuyên môn sinh viên cần phải hiểu được cơ sở vận hành của nghiệp vụ đó.
(ii) Tính đa dạng của tài liệu tham khảo
Thực tế cho thấy các trường đại học quốc tế không sử dụng một giáo trình duy nhất cho một
môn học, thay vào đó là một hệ thống tài liệu tham khảo rất đa dạng tùy theo yêu cầu của bài
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tập tình huống. Các bài tập tình huống có thể là các case thực tiễn của các quốc gia. Vì vậy,
thách thức đặt ra ở đây là khoa và tổ bộ môn phải thống nhất xây dựng kho tài liệu tham khảo
phong phú, các tình huống nghiên cứu cũng phải đa dạng. Với sự đa dạng các tài liệu tham
khảo và tình huống giảng dạy, các tổ bộ môn cần chú ý đến việc thống nhất nội dung thi hết
học phần và cách đánh giá hết học phần.
(iii) Đổi mới phương pháp dạy và học
Từ các thách thức đặt ra ở trên, có thể thấy sự thành công của chương trình tiên tiến phụ thuộc
nhiều sự đổi mới phương pháp dạy và học. Thực tiễn thời gian qua, UEH và các khoa thực
hiện rất nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy và học chuẩn bị cho việc
áp dụng chương trình tiên tiến như là nâng cao năng lực giảng day bằng tiếng anh, E-learning,
phương pháp giảng dạy tình huống…
Điểm cốt lõi của phương pháp giảng dạy là phải nâng cao khả năng tự học của sinh viên trên
nền tảng hướng dẫn/gợi ý và giám sát/ đánh giá của giảng viên. Thách thức đặt ra ở đây là đề
cương môn học phải hàm chứa được sự đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường khả
năng tự học của sinh viên cũng như sự giám sát và đánh giá của giảng viên. Về mặt này, các tổ
bộ môn và giảng viên phải có sự đầu tư nhiều vào việc xây dựng và nâng cao chất lượng đề
cương môn học; đồng thời thống nhất các nguyên lý xây dựng đề cương môn học và tăng
cường quyền tự chịu trách nhiệm giảng viên.
(iv) Giảng dạy bằng tiếng Anh các học phần chuyên ngành
Thách thức này đặt ra từ hai phía đó là năng lực tiếng Anh của đội ngũ giảng viên và năng lực
ngoại ngữ của sinh viên. Theo mong đợi của Ban giám hiệu, trong tương lai tiếng Anh phải trở
thành ngôn ngữ trong giảng dạy của nhà trường. Các chương trình đào tạo chính quy, cao học
nghiên cứu hàn lâm và đào tạo tiến sĩ phải sử dụng tiếng Anh. Điều này sẽ tạo sức ép cho
giảng viên trong việc nâng cao lực tiếng Anh trong dài hạn. Trước mắt, tùy theo năng lực
giảng viên, khoa có thể lựa chọn một vài học phần để thí điểm: giảng bằng tiếng Việt nhưng
sử dụng slides bài giảng tiếng Anh, xa hơn một chút là thí điểm giảng bằng tiếng Anh một vài
chương trong một học phần và giảng bằng tiếng Anh một số học phần.
3. Những công việc mà khoa đã và đang thực hiện, các vướng mắc và giải pháp tháo gỡ
Thời gian qua, khoa Tài chính Công đã nỗ lực hoàn thành chương trình đào tạo tiên tiến đúng
tiến độ, để Ban Giám hiệu ban hành và triển khai kịp thời cho khóa 42.
Khoa xây dựng kế hoạch phân công cho các bộ môn và triển khai đến từng giảng viên nhiệm
vụ cần phải thực hiện đối với chương trình tiên tiến, nhất là phân công giảng viên giảng dạy,
viết đề cương các học phần và chuẩn bị tài liệu, giáo trình giảng dạy. Đề cương các học phần
của chương trình tiên tiến đã hoàn thành, được thảo luận trong các cuộc họp khoa và được
thông qua hội đồng khoa học nên đảm bảo tính khoa học và tạo ra sự đồng thuận cao trong quá
trình thực hiện. Khoa thường xuyên đôn đốc các bộ môn thực hiện đúng kế hoạch biên soạn
bài giảng. Định kỳ, các bộ môn lập báo cáo tiến độ thực hiện cho khoa.
Bên cạnh nguồn vốn đầu tư của UEH, bằng nguồn tự tạo, khoa Tài chính Công đã tích cực tìm
kiếm mua các tài liệu, giáo trình giảng dạy cho các học phần của chương trình tiên tiến. Về cơ
bản, hầu hết các học phần của chương trình tiên tiến đã có giáo trình hoặc tài liệu tham khảo.
Tuy nhiên, công tác chuẩn bị giáo trình tài liệu tham khảo cho một số môn học vẫn còn một số
vướng mắc vượt ra ngoài chức năng xử lý của khoa:
 Theo chủ trương của trường, những môn học giảng dạy cho sinh viên 2 năm đầu tiên
sẽ sử dụng giáo trình quốc tế được biên dịch có bản quyền sang tiếng Việt. Môn Tài
chính – Tiền tệ thuộc Bộ môn Tài chính – Tiền tệ nằm trong trường hợp này. Ngay từ
nhiệm kỳ trước, khoa cũng đã gửi đề nghị bộ phận chức năng của trường tiến hành
mua bản quyền biên dịch, trong nhiệm kỳ hiện tại khoa cũng đã nhiều lần nhắc lại đề
nghị này. Nhưng cho đến nay, vấn đề chưa được giải quyết.
3

Hội nghị phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học và điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học chương trình tiên tiến quốc tế khoa tài chính công



Một số cuốn giáo trình thuộc các môn học do Bộ môn Thuế phụ trách cũng chưa có
giáo trình, nhiệm kỳ trước khoa cũng đã gửi đề nghị mua các giáo trình này cho bộ
phận chức năng, nhiệm kỳ này một lần nữa khoa cũng đã lập danh sách các giáo trình
còn thiếu gửi bộ phận chức năng, nhưng cho đến nay thì vẫn chưa được giải quyết.
Khoa và các tổ bộ môn đã có những hoạt động để hoàn thiện phương pháp giảng dạy. Khoa đã
có cuộc họp với các trưởng bộ môn, yêu cầu các bộ môn lập kế hoạch và triển khai giảng thử
những môn học mới trong bộ môn để giảng viên góp ý hoàn thiện và học hỏi lẫn nhau trước
khi cung cấp “sản phẩm” cho sinh viên. Bên cạnh đó, các giảng viên trong khoa cũng luôn
quan tâm ứng dụng các kỹ thuật hiện đại vào trong giảng dạy. Hầu hết giảng viên trong khoa
hướng ứng tích cực và triển khai có hiệu quả giảng dạy trực tuyến (E-learning).
Để “nội hóa” chương trình nhập ngoại, khoa cũng đã có sự đôn đốc giảng viên viết tình huống
giảng dạy. Nhiều giảng viên trong khoa đã đăng ký khóa học viết tình huống giảng dạy do
trường tổ chức để có sự chuẩn bị tốt hơn cho việc triển khai nội dung này trong thời gian tới.
4. Thay lời kết
Tóm lại, thực hiện đào tạo theo chương trình quốc tế tiên tiến mở ra nhiều cơ hội để khoa, các
tổ môn và từng giảng viên phát huy năng lực đào tạo của mình một cách tốt nhất, nhưng đồng
thời cũng có nhiều thách thức cần phải vượt qua. Sự thành công của chương trình là phụ thuộc
vào nguồn nhân lực và cơ chế triển khai. Vì thế, điểm quan trọng là mỗi giảng viên cần phải
nâng cao năng lực giảng dạy của mình trên nền tảng không ngừng trau dồi năng lực chuyên
môn, trình độ ngoại ngữ, chịu khó tìm tòi khám phá để nắm bắt có chiều sâu “tinh hoa” của
chương trình tiên tiến. Đồng thời trường, khoa và từng tổ bộ môn cần có chiến lược dài hạn và
từng bước triển khai cụ thể để sao cho chương trình vận hành một cách có hiệu quả.
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PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC TRONG KỶ NGUYÊN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LÊ QUANG CƯỜNG - UEH
Tóm tắt
Trong hơn hai thập kỷ qua, nền công nghệ thông tin của xã hội loài người đã và đang đạt đến
một tốc độ phát triển như vũ bảo. Công nghệ thông tin với những thành tựu đạt được đã đem
lại nhiều tiện ích cho quá trình dạy và học ở bậc đại học. Tuy nhiên, công nghệ thông tin cũng
tạo ra áp lực vô cùng lớn cho việc giảng dạy đại học trong khung khổ giải quyết dung hòa giữa
phương pháp giảng dạy truyền thống và phương pháp giảng dạy trong kỷ nguyên số. Bài viết
tập trung làm nổi bật sự khác biệt giữa phương pháp giảng dạy bậc đại học truyền thống và
phương pháp giảng dạy trong kỷ nguyên số. Đồng thời bài viết cũng đề xuất một số gợi ý
nhằm góp phần dung hòa giữa hai phương pháp giảng dạy đại học này.
1.

Đặt vấn đề

Kỷ nguyên công nghệ thông tin sẽ cho phép sự kết hợp giữa các máy vi tính, công nghệ thông
tin liên lạc và các thiết bị điện tử. Cuộc sống con người sẽ ngày càng phong phú và có ý nghĩa
hơn khi tiếp cận với các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại. Từ năm 1995 trở về trước,
người học tiếp nhận tri thức thông qua sự nhận thức của người khác. Chính vì vậy, những
nghiên cứu về chương trình học thường mang nặng dấu ấn lịch sử và có tính kế thừa. Các nhà
giáo dục đã sử dụng các ý tưởng lớn, các tác phẩm có giá trị, các chương trình mẫu và những
sự kiện đáng chú ý của xã hội đối với giáo dục để tìm hiểu thực trạng hiện hữu cũng như đưa
ra những dự đoán về giáo dục. Tuy nhiên, từ sau năm 1995, dưới tác động của nền công nghệ
thông tin, người học có thể tiếp nhận tri thức riêng cho họ. Việc học hiện nay chủ yếu dựa trên
năng lực tiếp cận và lĩnh hội tri thức của người học. Tiến triển của khoa học công nghệ thông
tin đã khiến cho các nhà giáo dục hiện nay đang bị choáng ngợp do các sự kiện do chính con
người tạo ra. Internet đã làm thay đổi mọi thứ trong giáo dục. Chính công cụ đầy hấp dẫn này
đã làm thay đổi các quan niệm truyền thống về học đường, về việc giảng dạy và về việc học.
Trong khi chúng ta còn chưa có mô hình khả dĩ để có thể giúp chúng ta định hướng cho tương
lai thì chúng ta cần đưa ra một số giả định để có thể giúp chúng ta xây dựng chương trình học
trong kỷ nguyên công nghệ thông tin.
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Kỷ nguyên công nghệ thông tin là kỷ nguyên đang diễn ra cuộc cách mạng của công nghệ
thông tin. Sự bùng nổ của cuộc sống kỹ thuật số sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì
vậy cuộc sống của con người thay đổi toàn diện khi làm chủ được công nghệ và thông tin.
Trong kỷ nguyên công nghệ, chúng ta đang bị bao vây và đang được nhúng trong công nghệ.
Công nghệ đang dẫn dắt tới sự thay đổi ồ ạt trong nền kinh tế, theo cách mà chúng ta giao tiếp
và có liên quan tới nhau và ngày càng tác động tới cách mà chúng ta xây dựng chương trình,
giảng dạy và học tập. Vì thế giảng viên và những người chỉ dẫn đang đối mặt với thách thức to
lớn phải thay đổi việc giảng dạy đại học trong kỷ nguyên công nghệ thông tin. Chúng ta nên
tiếp tục bảo vệ điều gì trong các phương pháp dạy học của chúng ta? và điều gì cần thiết phải
thay đổi giảng dạy đại học trong kỷ nguyên công nghệ thông tin?.
2.

Những khác biệt trong việc giảng dạy đại học trong kỷ nguyên công nghệ thông tin
so với thời kỳ truyền thống

So với thời kỳ truyền thống trước đây, việc giảng dạy trong kỷ nguyên công nghệ thông tin có
thể thực hiện liên tục 24/24 và không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian với sự hỗ trợ
đắc lực của công nghệ thông tin. Trường học theo nghĩa truyền thống hiện nay không còn
quan trọng như nó đã từng có cách đây hàng trăm năm. Công nghệ thông tin giúp giảng viên
giảm bớt áp lực lưu trữ và ghi chép thông tin. Hơn nữa, giảng viên có sự giao tiếp tốt hơn với
phụ huynh, sinh viên thông qua sự trợ giúp của các thiết bị công nghệ thông tin. Dĩ nhiên, điều
này chỉ thành hiện thực nếu có sự hỗ trợ của chính quyền. Chính quyền sẽ tài trợ các chi phí
lắp đặt hệ thống internet và máy tính. Ăng ten được lắp trên nóc mái nhà trường và phát đi các
chương trình giáo dục đến người nhận. Các thiết bị không dây được lắp pin có thể dùng trong
8 giờ, vì vậy những sinh viên ở những nơi không có điện cũng có thể nhận được tín hiệu.
Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin, giảng viên đang thích ứng với nhiều cách thức giảng
dạy như: giảng dạy trực tuyến, giảng dạy pha trộn, giảng dạy mở mà trong thời kỳ truyền
thống trước đây chưa từng có. Trong đó: giảng dạy trực tuyến được áp dụng 100% cho một
hoặc một số môn học hay toàn bộ chương trình học. Giảng dạy pha trộn là sự kết hợp giữa
trực tuyến và học tại phòng học để tận dụng tối đa hiệu quả của từng cách dạy. Ví dụ: học trực
tuyến trong thời gian riêng của sinh viên còn thời gian lên lớp mặt đối mặt sẽ tiến hành các
hoạt động tương tác giữa giảng viên và sinh viên. Giảng dạy mở là việc sử dụng giáo trình mở
nhằm tiết kiệm chi phí sách giáo khoa cho sinh viên, tài nguyên giáo dục mở OER (Open
Education Resources) là các tư liệu số có sẵn tự do qua internet được tải về miễn phí.
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So với thời kỳ truyền thống, giảng viên đang phải đối diện với khối lượng sinh viên khổng lồ
và khối lượng tri thức không giới hạn mà sinh viên có thể tiếp cận được thông qua công nghệ
thông tin mà không cần đến dự truyền thụ hay chỉ dẫn của giảng viên. Nhờ vào công nghệ
thông tin sinh viên có thể tiếp cận kiến thức rộng không chỉ ở lớp mà còn có thể ở nhà và ở bất
cứ nơi nào nằm trong phạm vi phục vụ của công nghệ thông tin. Sinh viên có nhiều thời gian
để tiếp cận với bài kiểm tra và nguồn tư liệu hơn so với thời kỳ truyền thống. Thời gian học
tập và nhiệm vụ của sinh viên cũng tăng lên tương ứng. Bên cạnh đó, sinh viên có thể dễ dàng
giao tiếp với giảng viên và bạn học tốt hơn. Điều này cũng mang lại nhiều rủi ro và khó khăn
cho giảng viên. Giảng viên phải biết đối diện và xử lý lượng tri thức không giới hạn này. Đặc
biệt là phải biết dẫn dắt và chỉ các tiếp cận tri thức có chọn lọc cho sinh viên để tiếp thu các tri
thức chuẩn mực và đáng tin cậy trong khối lượng tri thức khổng lồ này.
Trong thời kỳ truyền thống trước đây, giảng viên giữ vai trò trung tâm và truyền đạt kiến thức
cho sinh viên. Sinh viên tiếp nhận kiến thức trực tiếp từ giảng viên ngay tại lớp hoặc từ thư
viện truyền thống. Bản thân giảng viên chưa sử dụng hoặc chưa hướng dẫn cho sinh viên kỹ
năng học thông qua internet và sinh viên chưa có điều kiện thực hiện các cuộc hành trình
khám phá tri thức bằng công nghệ thông tin. Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin, quan
niệm mục tiêu của giảng dạy là cung cấp kiến thức phải được nhường chỗ cho suy nghĩ mới
hơn và phù hợp hơn theo hướng giúp người học biết cách vận dụng tri thức. Đây là khó khăn
không dễ vượt qua vì những quan niệm lâu đời về nhà trường. Tổ chức lớp học, hành vi của
giáo viên, hồ sơ lưu trữ … là những điều đã gắn chặt với nhiệm vụ cung cấp kiến thức của nhà
trường. Giảng viên giờ đây không còn giữ vai trò trung tâm trong môi trường học tập của sinh
viên nữa. Người học sẽ trở thành tâm điểm của mọi nổ lực. Sinh viên sẽ trở nên tích cực hơn,
được có nhiều lựa chọn hơn, có trách nhiệm hơn đối với chính việc học của họ.
Thời kỳ công nghệ thông tin đòi hỏi giảng viên đầu tư hoặc nhận được đầu tư để nắm bắt công
nghệ mới và ứng dụng công nghệ mới trong việc giảng dạy. Giảng viên là người biết đưa cách
mạng công nghệ mới vào ứng dụng trong nhà trường một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, hiện
nay trừ những giảng viên giảng dạy về công nghệ thông tin, khá nhiều giảng viên thuộc
chuyên ngành khác chưa có đủ kỹ năng áp dụng một cách có hiệu quả các công cụ của công
nghệ thông tin vào nội dung bài giảng của mình. Trình độ tin học của cán bộ, giảng viên chủ
yếu là biết sử dụng tin học văn phòng, soạn thảo văn bản (theo số liệu điều tra chiếm 63). Số
đào tạo chính quy về công nghệ thông tin rất ít (chiếm 8), nhìn chung trình độ của giảng
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viên còn nhiều bất cập với những ứng dụng cụ thể của các phần mềm, các thí nghiệm với máy
tính . . .

3.

Đề xuất

Kỷ nguyên công nghệ thông tin đã làm lu mờ vai trò của trường đại học và mở rộng phạm vi
giảng dạy với khối lượng sinh viên khổng lồ. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không có nghĩa là
chúng ta không cần xây dựng các ngôi trường đại học nữa và cũng không có nghĩa chúng ta sẽ
tiến hành đào tạo 100% sinh viên bằng phương pháp giảng dạy trực tuyến mà không cần sinh
viên đến lớp. Thực tế đã chứng minh các chương trình giảng dạy trực tuyến 100% dù mang lại
nhiều lợi ích cho sinh viên và tiết kiệm chi phí đáng kể cho người dạy và người học. Tuy
nhiên, tham gia các chương trình đào tạo này, sinh viên không thể trải nghiệm được văn hóa
sinh viên dưới mái trường đại học, mất khả năng tương tác trực tiếp với giảng viên và các
người học khác. Điều quan trọng là sinh viên được đào tạo bằng phương pháp trực tuyến
thường ít có động lực học tập hơn các sinh viên được đào tạo dưới mái trường đại học. Tỷ lệ
sinh viên tốt nghiệp thông qua các chương trình đào tạo trực tuyết 100% thường thấp hơn rất
nhiều so với phương pháp đào tạo truyền thống. Do đó, chúng ta cần có sự dung hòa giữa các
phương pháp giảng dạy đại học để đạt kết quả tối ưu nhất. Áp dụng giảng dạy trực tuyến
nhưng không nên áp dụng 100% cho toàn bộ chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo cần
có sự lựa chọn các môn học có thể áp dụng giảng dạy trực tuyến. Thậm chí trong 01 môn học
sẽ phân bổ ra bao gồm một số thời lượng học tập tại lớp và một số thời lượng học trực tuyến.
Khi đó, giảng viên có thể giành phần lớn thời gian để sinh viên tiếp cận kiến thức cần thiết
thông qua thời gian học trực tuyến và phần thời gian còn lại trên lớp sẽ trực tiếp giúp sinh viên
trải nghiệm các hoạt động tương tác giữa sinh viên và giảng viên, sinh viên và sinh viên hay
sinh viên và nhà tuyển dụng để hình thành các kỹ năng tương tác cho sinh viên.
Giảng viên cần chuyển hướng giảng dạy theo hướng “lấy sinh viên làm trung tâm”. Giảng
viên cần xác định rõ vai trò của người giảng viên trong kỷ nguyên công nghệ thông tin. Ngày
nay người giảng viên chỉ nên giữ vai trò là người hướng dẫn, cố vấn phụ đạo và quan trọng
hơn họ phải là chuyên gia về việc học để có thể hướng dẫn, hỗ trợ người học tự tổ chức quá
trình nhận thức của mình. Giảng viên có nhiệm vụ phải kích thích nhiều giác quan của sinh
viên và chuyển từ sự phát triển đơn tuyến sang đa tuyến. Từ vai trò chuyển tải thông tin người
giảng viên phải chuyển sang vai trò trao đổi thông tin. Giảng viên không còn giảng dạy cho
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sinh viên cách tiếp thu các kiến thức mà mình hoặc sách giáo khoa truyền tải nữa mà phải
giảng dạy cho sinh viên cách tiếp cận và chọn lọc thông tin thỏa đáng. Nhiệm phụ quan trọng
nhất của giảng viên là phải biết kích thích sự khám phá tri thức trong sinh viên. Tuy nhiên, đối
diện với khối lượng tri thức khổng lồ này, giảng viên phải biết sắp xếp và tạo điều kiện giúp
cho sinh viên trong lớp học làm việc theo nhóm nhằm tránh tình trạng học tập thụ động như
trước đây mà phải đảm bảo các sinh viên trong lớp học tập thông qua giao tiếp lẫn nhau thông
qua các phương tiện công nghệ thông tin hiện có. Giảng viên phải đặt ra những tiêu chuẩn cao
một cách hợp lí để đánh giá người học và quá trình học của họ là điều không thể thiếu trong
hoạt động giảng dạy. Người giảng viên phải suy nghĩ nghiêm túc không những về việc rèn
luyện năng lực chuyên môn, mà còn về việc lựa chọn các chiến lược dạy học, phương pháp
dạy - học, cách hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
Chẳng hạn, bằng cách nào để có thể tìm hiểu kiến thức và kinh nghiệm của sinh viên trước khi
giảng dạy một môn mới, một bài mới? Bằng cách nào có thể giúp sinh viên tự tìm ra những
phương pháp thích hợp nhất với họ để đạt mục tiêu học tập? Bằng cách nào để mỗi sinh viên
có được động cơ học tập đúng, nhiệt tình, hứng thú với môn học? Bằng cách nào để đánh giá
khách quan, công bằng sự tiến bộ cũng như kết quả trong học tập của mỗi sinh viên? v.v.
Đầu từ công nghệ thông tin cũng là vấn đề cần xét đến để hỗ trợ cho chương trình đào tạo
trong kỷ nguyên công nghệ thông tin. Việc đầu tư này phải được thực hiện trong sự kết hợp từ
nhiều phía. Thứ nhất, từ nhà trường cần có khoản vốn đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin
của nhà trường từ thiết bị cho đến con người. Thứ hai, chính quyền cũng cần có khoản hỗ trợ
cho các chi phí đầu tư công nghệ thông tin của hệ thống giáo dục đại học. Thứ ba, từ phía
giảng viên cần có những đầu tư về trình độ công nghệ thông tin và kỹ năng ứng dụng công
nghệ thông tin trong việc giảng dạy.
Tài liệu tham khảo
Jon Wiles, Joseph Bondi. 2005. Curriculum Development. Pearson Education Inc Press.
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PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN
THÔNG QUA NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH TÌNH HUỐNG
PHẠM QUỐC HÙNG - UEH
Để khuyến khích sự tham gia tích cực của sinh viên trong qua trình học tập, khoa học và thực
tiễn giảng dạy đã cho thấy vai trò quan trọng của việc vận dụng các tình huống nghiên cứu
(case study). Các tình huống nghiên cứu còn có vai trò cung cấp nền tảng cơ bản phát triển các
kỹ năng quan trọng cho sinh viên. Các tình huống nghiên cứu giúp giảng viên kết hợp được
đồng thời thực tiễn của cuộc sống và thị trường với những nội dung lý thuyết đa dạng, qua đó
đặt sinh viên trong bối cảnh phức tạp để nỗ lực phân tích-tranh luận đưa ra quyết định tối ưu
(Goodenough, 1994).
Tình huống nghiên cứu
Tình huống nghiên cứu (case study) đề cập đến các vấn đề cần được phân tích, có phạm vi rất
rộng, tuy nhiên hầu hết các tình huống đều có một số yếu tố cơ bản. Tình huống có thể phản
ánh một sự kiện có thực, hoặc được xây dựng một cách lôgic và hợp lý. Tình huống kể một
câu chuyện bao gồm các vấn đề và mâu thuẫn cần được giải quyết – và không nhất thiết phải
có sẵn một giải pháp cụ thể cho các vấn đề và mâu thuẫn này.
Thông tin cung cấp trong tình huống nghiên cứu có thể phức tạp hoặc đơn giản tùy thuộc vào
mục đích của giảng viên, nhưng về cơ bản cần thể hiện được một tình huống khó cần phải ra
quyết định.
Các tình huống nghiên cứu truyền thống thường bao gồm nhiều thông tin chi tiết và nhiều bên
liên quan, tạo ra những câu hỏi và bối cảnh tranh luận đa dạng. Gần đây, tình huống nghiên
cứu được chuẩn bị linh hoạt hơn theo cách tiếp cận cá nhân của giảng viên. Ví dụ: khi giản
cho sinh viên về trích dẫn khoa học và đạo văn, có giảng viên đã không thảo luận về hai nội
dung này theo truyền thống và đặt học viên vào vị trí người chấm bài. Học viên được giao một
số bài viết và các tài liệu mà các bài viết này sử dụng, và được yêu cầu: a) xác định có đạo văn
hay không? và b) nếu có thì mức độ xử lý như thế nào?.
Mục tiêu
Cũng giống như các phương pháp giảng dạy khác, việc sử dụng tình huống nghiên cứu hiệu
quả đòi hỏi giảng viên phải xác định được mục tiêu cụ thể họ muốn sinh viên đạt được là gì,
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và dĩ nhiên là việc đạt được các mục tiêu này cần tương thích hài hòa với việc đạt mục tiêu ở
các phương pháp giảng dạy khác.
Viết tình huống nghiên cứu
Việc soạn một tình huống nghiên cứu hiệu quả rất khó và tốn thời gian. Một lựa chọn đơn giản
hơn là sử dụng các sự kiện thực tiễn và kinh nghiệm của giảng viên. Các tình huống sẽ được
điều chỉnh và hoàn thiện hơn sau từng khóa học. Nếu điều kiện tài chính tốt hơn, có thể mua
các tình huống nghiên cứu từ các tổ chức đào tạo có uy tín như Harvard, Aspen… Một hạn
chế của cách này là có thể nội dung chưa phù hợp với điều kiện của Việt Nam, cần điều chỉnh
khi giảng dạy. Tuy nhiên sự khác biệt này xảy ra rõ nét hơn trong ngành quản trị so với ngành
tài chính công và thuế.
Chuẩn bị sử dụng tình huống nghiên cứu
Cần hướng dẫn rõ cho sinh viên biết một số nội dung cơ bản:
-

Để phát triển các giải pháp, sinh viên có thể dựa hoàn toàn vào thông tin từ tình huống
hay cần chuẩn bị thêm, nếu cần chuẩn bị thêm thì theo hướng dẫn nào?

-

Gợi ý các khái niệm và lý thuyết sinh viên có thể vận dụng.

-

Một số câu hỏi gợi mở về các nội dung chính sẽ được thảo luận.

-

Làm việc các nhân hay làm việc nhóm

-

Có thể yêu cầu sinh viên nộp một bản tóm lược về tình huống và kế hoạch giải quyết.

Sử dụng tình huống trên lớp
Thái độ và cảm xúc trong lớp ảnh hưởng đến việc tham gia của sinh viên, do đó cần làm sáng
tỏ ngay từ đầu một số quy định cụ thể nhằm tạo bầu không khí thoải mái: Sinh viên phải cảm
thấy thực sự không cần đưa ra câu trả lời đúng, chỉ cần nêu lên ý kiến và quan điểm của mình.
Điều này quan trọng vì sinh viên, đặc biệt ở châu Á, ngại đưa ra câu trả lời sai hoặc ý kiến
không hay.
Phát triển sự tham gia của sinh viên theo từng mức độ từ thấp đến cao. Về cơ bản có ba mức
độ tham gia của sinh viên là:
-

Cấp 1: Sinh viên khám phá về tình huống, suy luận, và thảo luận với giảng viên và các
sinh viên khác.

-

Cấp 2: Sinh viên được phân công một vai trò trong tình huống, đặt mình vào vị trí đó
cùng với quan điểm của nhân vật trong tình huống để tranh luận về một số nội dung.
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-

Cấp 3: Sinh viên khám phá về bản thân – họ sẽ phản ứng như thế nào trong một tình
huống cụ thể và thực tiễn.

Duy trì và khuyến khích thảo luận và tranh luận bằng việc sử dụng linh hoạt câu hỏi mở, câu
hỏi khám phá, và câu hỏi kết nối các nội dụng và lôgic đã thảo luận.
Đánh giá và tổng kết việc thảo luận về tình huống nghiên cứu; phản hồi thông tin cho cá nhân
sinh viên hoặc nhóm.
Một số lưu ý khi sử dụng tình huống nghiên cứu trong giảng dạy
-

Tình huống nghiên cứu không nên được sử dụng để thay thế cho bài giảng (lecture),
đặc biệt ở các môn học cơ bản, hoặc ở các chương đầu mang tính giới thiệu.

-

Sự khác biệt giữa tình huống nghiên cứu và bài giảng là tình huống nghiên cứu kiểm
tra được xem sinh viên có sử dụng được thông tin họ học được từ bài giảng không
bằng cách đặt sinh viên vào các tình huống thực tiễn và yêu cầu họ đưa ra các quyết
định nghiêm túc.

Tham khảo đánh giá của sinh viên ngành thuế về tầm quan trọng của các kỹ năng
Đại học Canterbury, New Zealand (Sawyer et al., 2000).
STT

Kỹ năng được giảng viên đánh giá là quan trọng

Ý kiến của sinh viên
1= rất không đồng ý
5 = rất đồng ý
4.4

1

Kỹ năng nghiên cứu

2

Kỹ năng giải quyết vấn đề

4.1

3

Kỹ năng viết

4.8

4

Kỹ năng truyền đạt thông tin bằng lời

4.0

5

Kỹ năng tổ chức và hành chính

4.2

6

Kỹ năng làm việc nhóm-đội

4.0

7

Chuyên nghiệp

4.0

Tài liệu tham khảo
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“NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG” VÀ SỬ DỤNG “NGHIÊN CỨU TÌNH
HUỐNG LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TIỄN VN” TRONG MÔN HỌC
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
NGUYỄN THỊ HUYỀN - UEH
1. Giới thiệu phương pháp nghiên cứu tình huống trong giảng dạy và học
1.1. “Case study”- nghiên cứu tình huống là gì?
Phương pháp nghiên cứu tình huống (case study) - một phương pháp giảng dạy đang được sử
dụng rất phổ biến trong các trường thuộc lĩnh vực khoa học xã hội trên toàn thế giới - đã được
sử dụng làm phương pháp giảng dạy trong rất nhiều môn học (Quản trị học, quản trị chiến
lược, kinh tế học, chính sách công,…) và các bậc học (đại học, cao học, các chương trình đào
tạo ngắn hạn dành cho doanh nghiệp, đơn vị công…).
Theo trung tâm dạy và học của trường Đại học Standford (1994), thuật ngữ “nghiên cứu tình
huống” bao gồm một loạt các vấn đề đặt ra để phân tích, nhưng hầu hết các loại bao gồm một
số các yếu tố chính. Hầu hết các trường hợp đều dựa trên các sự kiện thực tế, hoặc xây dựng
tập hợp các sự kiện mà có thể xảy ra một cách hợp lý. Họ kể một câu chuyện, một vấn đề liên
quan đến hoặc xung đột cần được giải quyết, mặc dù hầu hết các nghiên cứu tình huống không
có một giải pháp rõ ràng hoặc hiển nhiên. Thông tin có trong một nghiên cứu tình huống có
thể là phức tạp (bao gồm đồ thị, và các tài liệu nền lịch sử có liên quan) hoặc đơn giản-một
câu chuyện của con người minh họa cho một khó khăn. Tình huống đòi hỏi ra quyết định.
1.2. Tại sao phải sử dụng “case study”?
Nghiên cứu tình huống là cách tiếp cận tăng cường cho việc giảng dạy và học, và giúp cho
sinh viên có trách nhiệm hơn về việc học của họ trên lớp. Giảng viên yêu cầu sinh viên đưa ra
các quyết định quan trọng khi hướng dẫn thảo luận các tình huống thực tế. Các nghiên cứu
tình huống buộc sinh viên kết nối kiến thức của mình cùng với các kỹ năng đánh giá, phản
biện, làm việc nhóm…từ đó, sinh viên có điều kiện để vận dụng linh hoạt các kiến thức lý
thuyết.
Đọc tình huống, sinh viên có quá trình tư duy, đặt câu hỏi, tranh luận, liên kết kiến thức và bảo
vệ đề xuất, ý kiến của mình. Sự tham gia tích cực đó đã góp phần tạo ra sự hứng thú và say mê
học tập, sáng tạo của học viên. Quá trình dạy và học tập trung vào phương pháp học, cách tiếp
cận, phương pháp xử lý vấn đề chứ không chỉ giới hạn ở việc học các nội dung cụ thể.
Cũng lưu ý rằng, nghiên cứu tình huống không phải là cách tốt nhất để tương tác một số lượng
thông tin mới và rộng, chúng không nên được xem là một sự thay thế các bài giảng. Đối với
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mỗi môn học, thiết kế nội dung môn học về lý thuyết luôn được coi trọng trước khi dành chỗ
cho phương pháp học theo nghiên cứu tình huống.
2. Mục tiêu của việc đưa “case study” vào môn học:
Thứ nhất, với chương trình tiên tiến, môn học xây dựng trên cơ cở giáo trình nước ngoài,
syllabus xây dựng với các nội dung gắn với lý thuyết và những ví dụ minh họa, những kinh
nghiệm và thực tiễn liên quan đến các nước đang phát triển và phát triển hoặc các nước ở một
số khu vực. Do vậy, xây dựng tình huống phù hợp với thực tiễn VN là cần thiết để sinh viên
nắm bắt thực tiễn Việt Nam trên lớp học và so sánh với những lý thuyết đang học, hoặc so
sánh với các quốc gia khác.
Thứ hai, đưa tình huống điển hình vào môn học sẽ cung cấp cơ sở thực tiễn phong phú để phát
triển kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định của sinh viên; kỹ năng trình bày, bảo vệ và
phản biện ý kiến trước đám đông cũng được cải thiện.
Thứ ba, nghiên cứu tình huống giúp nâng cao tính thực tiễn của môn học. Sau khi đã học nền
tảng lý thuyết của môn học hoặc nhiều môn học, sinh viên có hiểu biết sâu hơn và thực tiễn
hơn thông qua sự vận dụng lý thuyết vào bài tập tình huống.
3.

Điều kiện để thực hiện thành công “case study”
3.1. Đối với giảng viên

Ngoài việc viết tình huống cho môn học, giảng viên phác họa được ghi chú giảng dạy
“teaching note” phù hợp với tình huống và lớp học. Teaching note là một tài liệu đi kèm với
tình huống để giúp các giảng viên (người hướng dẫn) hiểu sâu hơn về tình huống và sử dụng
tốt hơn tình huống.
Một ghi chú giảng dạy có một số thành phần cần thiết để cấu trúc một ghi chú giảng dạy tốt:
• Tóm tắt (tóm tắt ngắn gọn về tình huống và bối cảnh khái niệm)
• Mục tiêu giảng dạy (3-5 mục tiêu cụ thể bạn muốn đạt được với tình huống)
• Đối tượng mục tiêu (nghiên cứu và mức độ sinh viên phù hợp với trường hợp)
• Phân tích tình huống và kế hoạch giảng dạy
• Tài liệu tham khảo hoặc đọc đề nghị.
Theo Giáo sư James Austin tại Trường Kinh doanh Harvard, teaching note (ghi chú giảng dạy)
đóng 5 vai trò quan trọng: tăng hiệu quả giảng dạy; tiết kiệm thời gian; xây dựng sự tự tin;
hướng dẫn viết tình huống; và đóng góp vốn tri thức.
Theo Nancy M. Kane & Susan L. Madden (2014), một ghi chú giảng dạy (teaching note)
thường bao gồm các thành phần sau:
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Tổng quan hoặc tóm tắt tình huống - một hoặc hai đoạn mô tả tình huống bao gồm
việc ai là nhân vật chính, vấn đề hoặc thách thức đang phải đối mặt và mục tiêu học tập
của tình huống. Nó có thể chứa các câu chính từ đoạn đầu tiên hoặc phần giới thiệu của
chính tình huống.



Mục tiêu học tập - kiến thức, kỹ năng, ứng dụng các khái niệm mà người hướng dẫn
mong muốn học sinh học trong cuộc thảo luận lớp.



Các câu hỏi chuẩn bị - nếu có những câu hỏi đặt ra trong tình huống, chúng có thể
được lặp lại ở đây để người hướng dẫn dễ dàng tham khảo. Những câu hỏi chuẩn bị
này tập trung vào sự chú ý của sinh viên về các mục tiêu của tình huống khi các em
chuẩn bị cho lớp.



Lộ trình thảo luận - cung cấp một lộ trình chi tiết của kế hoạch thảo luận cho lớp học,
bao gồm cả việc phân bổ thời gian để chi tiêu cho từng phần. Đây là phần quan trọng
nhất của kế hoạch giảng dạy và phải cung cấp:
1. Đề xuất cho người hướng dẫn về cách bắt đầu lớp học và quản lý chuyển tiếp
2. những câu hỏi để yêu cầu kích thích thảo luận mong muốn; Các câu hỏi thảo
luận cần phải tích cực thu hút sinh viên trong việc xác định vấn đề, phân tích
các nguyên nhân của nó, xác định các can thiệp/giải pháp khả thi, và đưa ra các
quyết định dựa trên sự đánh giá thông báo bởi những gì mà khóa học đang cố
gắng giảng dạy. Tránh hỏi những câu hỏi mà chỉ đơn giản kiểm tra kiến thức
của học sinh về sự kiện thực tế hoặc các bài đọc cơ bản. Tìm kiếm các câu hỏi
không có câu trả lời rõ ràng hoặc thậm chí bất kỳ câu trả lời chính xác nào hoặc
buộc học sinh áp dụng các bài đọc cơ bản cho vụ việc. Các câu hỏi nên đẩy
sinh viên ra quyết định dù họ có "thoải mái" với sự đầy đủ của các sự kiện của
vụ việc hay không.
3. Các kỹ thuật khác khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào cuộc thảo luận
(lấy phiếu trong lớp, đóng vai, thành các nhóm).



Tóm lược - đề xuất tóm tắt các vấn đề của tình huống và các điểm lấy điểm chính.
Người hướng dẫn nên đảm bảo rằng những điểm này có liên quan đến cuộc thảo luận
trong lớp để học sinh không cảm thấy rằng công việc của họ đã vô nghĩa hoặc sai mục
tiêu.

3.2. Đối với người học: Đọc trước và thực hiện các bước chuẩn bị và yêu cầu nội dung
thảo luận. Bám sát teaching note để tập trung đúng mục tiêu học theo tình huống. Khả
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năng phân tích, tư duy logic, giải quyết vấn đề và ra quyết định đều được sử dụng
trong “case study”.
4. Những khó khăn khi đưa tình huống vào môn học


Tình huống về thực tiễn VN chưa được viết phù hợp nội dung môn học. Ví dụ: tình
huống phải đưa ra được bối cảnh, đối tượng nghiên cứu, điều kiện hình thành nội
dung: pháp lý, đặc thù hoạt động, cơ sở lý thuyết chi phối, thể chế … những thay đổi
theo thời gian.



Đề cương môn học theo chương trình tiên tiến với tài liệu chính và tài liệu tham khảo
(3,4 tài liệu bằng tiếng Anh) có thể quá tải cho sinh viên và việc đưa tình huống vào sẽ
phân tích sâu hơn những nội dung môn học để áp dụng thực tiễn. Như vậy, nội dung
tài liệu cần đọc ở nhà sẽ gia tăng và sinh viên phải làm việc nhiều hơn. Nếu người học
không chuẩn bị thì mục tiêu của “case study” không thực hiện được.



Giảng viên phải dành thời gian để soạn case study có liên quan đến nội dung môn học
trong khi môn học chuyên ngành có trường hợp giảng viên phải đảm trách 2,3 môn.

5. Những giải pháp để đưa tình huống vào chương trình tiên tiến.
5.1. Những kiến nghị để đưa tình huống vào chương trình tiên tiến
Thứ nhất, chưa đưa được case study theo đúng nghĩa case study vào chương trình học của K42
vì giảng viên cũng cần có thời gian để xây dựng tình huống thực tế (viết trên sự kiện thực tế
có thật và xây dựng đầy đủ các yếu tố phải có trong một tình huống như bối cảnh, thể chế, cơ
sở pháp lý, sự thay đổi chính sách…).
Thứ hai, giảng viên có thể viết một số tình huống ở các cơ quan thực tế Việt Nam khá ngắn
gọn để đáp ứng một mục tiêu cụ thể nào đó trong môn học và sinh viên nghiên cứu tình huống
để phân tích và ra quyết định.
Thứ ba, giảng viên và tổ bộ môn điều chỉnh lại đề cương môn học với lộ trình đưa tình huống
vào giảng dạy cho K43, đặc biệt là các môn chuyên ngành liên quan đến nghiệp vụ và ứng
dụng vào thực tiễn nhiều.
5.2. Những kiến nghị để dạy và học theo tình huống đạt được mục tiêu ban đầu
Thứ nhất, giảm tải những tài liệu tham khảo nhiều ở môn học có case study. Thay vì yêu cầu
đọc tài liệu tham khảo để làm rõ cách nhìn về một nội dung trong bài giảng thì giảng viên gợi
ý hoặc chỉ ra sinh viên cần đọc gì để có kiến thức nền để hỗ trợ cho việc phân tích, tổng hợp,
ra quyết định… để giải quyết tình huống.
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Thứ hai, giảng viên từng bước viết “teaching note” để hỗ trợ cho việc học case study. Nhà
trường tổ chức các lớp “viết case study”, “teaching note”.
Tài liệu tham khảo
Nancy M. Kane & Susan

L. Madden (2014), Guidelines for writing a teaching note,

Copyright © 2014 President and Fellows of Harvard College.
Stanford University Newletter on teaching (1994), Speaking of Teaching, Winter 1994, Vol.5,
No.2, produced quarterly by the Center for Teaching and Learning.
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀO GIẢNG DẠY
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
ĐẶNG VĂN CƯỜNG - UEH
Tóm tắt: Trong thời đại kỷ nguyên công nghệ, việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy đang
thể hiện vai trò quan trọng và ngày càng trở nên phổ biến tại các nền kinh tế phát triển. Tại
Việt Nam, xu hướng này cũng ngày càng được định hình tại nhiều cấp học khác nhau vì các
lợi ích mà công nghệ mang lại. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ trình bày các lợi ích
cũng như các hạn chế của việc ứng dụng công nghệ vào môi trường giảng dạy tại cấp bậc đào
tạo đại học và sau đại học. Bên cạnh đó, bài viết cũng trình bày việc ứng dụng elearning vào
công tác giảng dạy của UEH trong thời gian qua.
Từ khóa: ứng dụng công nghệ, elearning, chương trình tiên tiến.
1. Đặt vấn đề
Theo cách hiểu truyền thống, dạy học bao gồm hai hoạt động là dạy và học, trong đó dạy là
việc truyền trao kiến thức của giảng viên với người học thông qua các hoạt động tổ chức,
hướng dẫn và điều kiển sinh viên; học là quá trình tiếp thu kiến thức một cách tích cực, độc
lập và sáng tạo của người học. Quá trình dạy học là một quá trình tương tác, thống nhất giữa
hai hoạt động dạy và học. Theo cách hiểu đó, trong mô hình truyền thống, việc giảng dạy
thường được thực hiện tại nhà trường. Trường học là nơi chủ yếu để giảng viên và sinh viên
gặp nhau, trao đổi tương tác và diễn ra quá trình trao đổi và tiếp thu kiến thức từ người dạy
đến người học.
Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển, việc giao tiếp giữa giảng viên và
sinh viên không nhất thiết phải tại lớp học và theo những thời gian cố định. Wiles & Bondi
(1984) đã chỉ ra tám cách mà giảng viên và sinh viên có thể sử dụng internet để thay thế việc
chuyển tải việc dạy và học của mình , bao gồm: Giáo viên có thể giao tiếp bằng email với sinh
viên và phụ huynh; Không gian học tập không giới hạn trong phạm vi nhà trường mà có thể ở
nhà, ở bất cứ đâu thông qua các địa chỉ internet được xác định bởi giáo viên; Việc giảng dạy
có thể được cá nhân hóa đến từng sinh viên bằng các nội dung giảng dạy, bài tập và các yêu
cầu cụ thể đến từng sinh viên thông qua địa chỉ internet; Internet phục vụ cho sự sinh động và
hứng thú cho sinh viên; Việc giảng dạy có thể tạo ra sự liên kết ngành thông qua việc kết nối
các môn học; Sinh viên có thể học khám phá thông qua việc thực hiện các chuyến du hành
điện tử đến nhiều nơi khác nhau trên thế giới; Các kỷ năng cũng có thể được tiếp thu thông
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qua internet như, nghe, nói, đọc viết; Internet là công cụ tuyệt diệu cho nghiên cứu độc lập
hoặc học tập nâng cao.
Trong bối cảnh của kỷ nguyên công nghệ, có thể nói mô hình lớp học đã có nhiều thay đổi
mang tính đột phá. Sự thay đổi này khởi nguồn cho sự thay đổi trong giao tiếp giữa người dạy
và người học. Từ đó, các tổ chức giáo dục và giáo viên có thể thiết kế nên các lớp học ứng
dụng công nghệ thay thế cho lớp học truyền thống. Theo Wiles & Bondi, việc xây dựng các
lớp học bằng việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy có 5 yêu cầu đặt ra là: Người học kiểm
soát việc học tập; Tìm kiếm sự hiểu biết là nguồn động cơ; Học viên là người quyết định tính
thích hợp của thông tin; Bài học được cơ cấu xoay quanh tư tưởng lớn; Đánh giá học tập theo
tình huống.
Như vậy, trong các lớp học có sử dụng công nghệ, người học là trung tâm. Với sự hỗ trợ tích
cực của các thông tin internet, công việc giảng dạy đã trở nên linh hoạt bằng việc sử dụng
công cụ đa phương tiện và mang tính phối hợp rất cao. Quá trình dạy và học là quá trình trao
đổi thông tin giữa giảng viên và sinh viên chứ không phải là sự chuyển tải thông tin một cách
thụ động từ người dạy sang người học. Hơn nữa, trong các lớp học sử dụng công nghệ, các
sinh viên có thể giao tiếp với nhau, sinh viên học tập khám phá và xây dựng vấn đề.
2. Ưu nhược điểm của ứng dụng công nghệ vào dạy học
Theo quan niệm của tác giả, phương pháp giảng dạy nào cũng bao gồm các yếu tố tích cực và
tiêu cực. Phương pháp ứng dụng công nghệ vào giảng dạy cũng không phải là trường hợp
ngoại lệ. Phương pháp này sẽ có những mặt tích cực và tiêu cực cho cả phía: người dạy và
người học.
2.1. Đối với giảng viên
Ưu điểm:
-

Thứ nhất, việc ứng dụng công nghệ vào công tác giảng dạy sẽ giúp giảng viên thực

hiện được nhiều thứ mà cách dạy truyền thống hay bảng phấn không thể làm được như: tài
liệu minh họa đa dạng và phổ biến được đến từng học viên.
-

Thứ hai, với sự hỗ trợ rất tiện dụng của công nghệ ngày nay sẽ giúp giảng viên sử dụng

các hiệu ứng, màu sắc, kiểu chữ, sử dụng các video, các websites v.v… một cách khá dễ dàng.
Từ đó, giúp giảng viên có thể xử lí một bài giảng linh hoạt, hấp dẫn và cuốn hút hơn.
-

Hơn nữa, sử dụng công nghệ giúp tiết kiệm nhiều thời gian viết, giảng bài trên lớp, từ

đó giảng viên có thời gian để sử dụng các phương pháp dạy học tích cực như thảo luận, làm
việc nhóm.
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Nhược điểm:
-

Sử dụng công nghệ đòi hỏi cơ sở vật chất phải tốt, nếu trường không có máy chiếu tốt,

mạng internet, phần mềm hỗ trợ tốt thì rất khó để có thể áp dụng.
-

Thêm nữa, vấn đề kĩ thuật sử dụng máy tính, máy chiếu, phần mềm soạn thảo, cập nhật

bài giảng trên mạng còn là một khó khăn chưa thể vượt qua ở nhiều giảng viên.
-

Ngoài ra, thời gian đầu tư cho một bài dạy rất nhiều và bài giảng phải thường xuyên

cập nhật để không bị lỗi thời là một thử thách. Nếu việc soạn thảo bài giảng này mà chỉ giảng
dạy cho một hoặc hai lớp thì chi phí cơ hội mà giảng viên phải bỏ ra là rất lớn.
2.2. Đối với sinh viên:
Ưu điểm:
-

Sinh viên có thể chủ động giờ học, việc học vì vậy sẽ thiết lập tính tự học và chủ đông

nghiên cứu học tập của sinh viên hơn. Hơn nữa, bài giảng điện tử với thời gian linh hoạt giúp
cho sinh viên dễ dàng tiếp cận chương trình, tính độc lập và tính sáng tạo vì thế sẽ được phát
huy.
-

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy giúp bài giảng lôi cuốn hơn, từ đó

việc tiếp thu của sinh viên cũng có khả năng nâng lên.
Nhược điểm:
-

Ứng dụng công nghệ có thể giúp sinh viên thích học vì mới lạ nhưng tâm lí có thể bị

phân tán, không theo dõi được các ý chính bài học, không ghi nhận được nội dung cơ bản của
bài học.
-

Thời gian lên lớp ít lại nghĩa là thời gian gặp gỡ trực tiếp và trao đổi với giảng viên sẽ

thu hẹp, do đó việc hiểu bài có thể bị hạn chế cũng như những thắc mắc có thể không được
giải đáp.
3. Bối cảnh thực tế tại UEH
Với chủ trương đổi mới chất lượng học tập và trang bị cho lớp trẻ các kỹ năng trong kỷ
nguyên công nghệ, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) bắt đầu từ học kỳ cuối
năm học 2016 đã đưa vào triển khai chương trình đào tạo trực tuyến (e-learning). Tuy nhiên,
trong giai đoạn đầu, việc giảng dạy sẽ được kết hợp giữa e-learning và giảng dạy truyền thống
trên lớp. Đào tạo trực tuyến là phương thức giảng dạy và học tập thông qua máy vi tính nối
mạng với một máy chủ có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có thể dạy
và học lý thuyết, giao bài tập và làm bài tập ngay trên máy tính. Vì vậy, giảng viên và học
viên sẽ không trực tiếp gặp mặt; không cần thiết phải dạy và học tập trung tại cùng một địa
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điểm, cùng một thời gian như lớp học truyền thống. Điều này tạo ra nhiều khác biệt so với
phương pháp giảng dạy truyền thống.
Sự khác biệt của e-learning từ góc độ quản lý:
Một lớp học của sinh viên chính quy hiện nay tại UEH thông thường có khoảng 100 đến 150
sinh viên. Nếu tất cả sinh viên đều đến lớp để học như cách truyền thống thì đòi hỏi giảng
đường phải đủ lớn, cơ sở vật chất kèm theo (đèn, quạt, máy chiếu, âm thanh, vệ sinh, thanh
tra…) sẽ tốn kém rất nhiều chi phí, nhân công. Nếu chuyển các buổi học trên lớp sang hình
thức cho sinh viên học trực tuyến trên máy tính, tất cả các chi phí này sẽ được giảm thiểu.
Ngoài ra, việc xây dựng cơ sở hạ tầng mạng không đòi hỏi nguồn lực tài chính cao như xây
dựng, mở rộng trường lớp thật, không đòi hỏi giấy phép phức tạp. Vì vậy, trường đại học có
thể đồng thời cung cấp nhiều ngành học, khóa học, cũng như nhiều cấp độ học khác nhau giúp
học viên dễ dàng lựa chọn. Tuy nhiên, một trong những yêu cầu quan trọng để có thể đưa elearning vào giảng dạy, đó là trường đại học phải có đội ngũ nhân sự về công nghệ thông tin
để thiết kế, vận hành và quản lý một chương trình đào tạo trực tuyến phù hợp, phong phú và
hiệu quả.
Sự khác biệt của e-learning từ góc độ giảng dạy:
Ưu điểm lớn nhất của đào tạo trực tuyến là giảm thiểu chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian, không
gian. Vì vậy, khi một giảng viên UEH áp dụng phần mềm e-learning vào giảng dạy môn học
của mình, giảng viên sẽ không phải lên từng lớp giảng bài như cách truyền thống mà có thể
cùng một lúc quản lý, điều khiển, tổ chức học tập cho một hay nhiều lớp sinh viên khác nhau
ngay tại văn phòng làm việc hay tại nhà. Giảng viên cũng có thể cùng một lúc cho sinh viên
vừa học lý thuyết vừa làm bài tập hoặc kiểm tra, và chấm điểm ngay trên máy tính. Tuy nhiên,
để làm được điều này, giảng viên sẽ phải tốn rất nhiều thời gian ban đầu cho việc thiết kế môn
học trên phần mềm e-learning, bao gồm cả chương trình học, bài giảng, câu hỏi kiểm tra kiến
thức, bài tập cá nhân, bài tập nhóm… Và để bài học sinh động, giảng viên cũng có thể đưa vào
nội dung môn học các đoạn ghi âm, các đoạn phim minh họa cho bài học, hay các tài liệu trực
tuyến có liên quan.
Sự tương tác, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa giảng viên và sinh viên có thể xem là nhược điểm
lớn nhất của phương thức đào tạo e-learning. Tuy nhiên, nếu bài giảng điện tử có tính tương
tác cao và giảng viên tổ chức các diễn đàn hỏi đáp để sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho
sinh viên thì nhược điểm trên hầu hết sẽ được khắc phục. Phần mềm giảng dạy trực tuyến
cũng cho phép giảng viên tổ chức các buổi thảo luận theo chủ đề, mà trong đó giảng viên sẽ là
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người quản lý, điều khiển buổi thảo luận. Qua đó, giảng viên có thể đánh giá được mức độ
hiểu biết cũng như mức độ tham gia của từng sinh viên trong quá trình học mà không phải đến
lớp thảo luận theo cách truyền thống. Ngoài ra, thay vì đến lớp thuyết giảng, theo phương
pháp e-learning, giảng viên cũng có thể ghi hình buổi giảng của mình và gửi cho sinh viên học
một cách sống động.
Một vấn đề quan trọng khác của đào tạo trực tuyến mà giảng viên phải quan tâm, đó là khả
năng quản lý lớp học. Đối với những sinh viên có thái độ học tập và tự giác thì việc theo dõi
và đánh giá sẽ dễ dàng, nhưng với những trường hợp khác thì giảng viên lại cần phải vận dụng
nhiều kỹ thuật khác nhau trong bài giảng để buộc sinh viên phải học bài và không sao chép
trong quá trình làm bài tập. Ví dụ, để buộc sinh viên phải nắm được bài lý thuyết, giảng viên
có thể thiết kế bài giảng sao cho sau mỗi phần lý thuyết đều có các bài tập nhỏ, mà theo đó,
sinh viên buộc phải nắm lý thuyết mới làm được bài tập, và phải qua được bài tập 1 thì mới
chuyển sang được phần lý thuyết và bài tập 2 tiếp theo. Nếu sinh viên không vượt qua được
hết các phần lý thuyết kèm bài tập này thì đương nhiên sẽ không được đánh giá hoàn thành
môn học.
Hiện tại, UEH cho phép giảng viên xây dựng lại chương trình học kết hợp giữa phương pháp
dạy trực tuyến và phương pháp dạy truyền thống. Như vậy, để khuyến khích giảng viên và học
viên từng bước làm quen với phương pháp học qua mạng, UEH đề xuất xây dựng chương
trình dạy lồng ghép chương trình học trực tuyến tối đa 30% số giờ giảng trên lớp. Do đó, môn
học với 2 tín chỉ (30 tiết) giảng viên được phép giảng trực tuyến tối đa 9 tiết thông qua việc
thiết kế lại chương trình học, có thể chia nhóm làm việc trực tuyến, giải quyết tình huống,
giảng dạy qua video thu sẵn, giải bài tập, làm bài kiểm tra… Đồng thời, trường cũng tổ chức
các lớp tập huấn sử dụng phần mềm giảng dạy và học online cho cả giảng viên và học viên.
Cuối cùng, nhằm tạo động lực cho giảng viên tiếp cận phương pháp giảng dạy mới, cuối năm
trường đánh giá 3 điểm cho những giảng viên có sử dụng phương pháp giảng dạy online vào
kết quả hoạt động trong năm.
Sự khác biệt của e-learning từ góc độ người học:
Lợi ích mà e-learning mang lại cho sinh viên chính là sự chủ động về thời gian và không gian
cho việc học. Nhất là đối với những người học năng động hiện nay, họ có thể vừa đi học, vừa
đi làm. Vì vậy được học trực tuyến sẽ là sự lựa chọn tối ưu cho những đối tượng này. Họ có
thể truy cập vào khóa học, lớp học, môn học tại bất kỳ nơi đâu như văn phòng làm việc, tại
nhà, tại thư viện, … hay bất cứ nơi nào có thể truy cập internet, bất cứ thời gian nào trong
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ngày. Vì việc tổ chức các lớp học trực tuyến sẽ không tốn kém chi phí về cơ sở vật chất như
việc tổ chức lớp học truyền thống. Vì vậy, học phí cho các lớp học trực tuyến sẽ được giảm
thấp hơn. Sinh viên cũng có thể lựa chọn cho mình nhiều khóa học cùng một lúc, tùy theo khả
năng, tiến độ học tập và nhu cầu của mình. Đặc biệt, qua giao tiếp, học tập và làm bài tập, bài
kiểm tra bằng các công cụ trực tuyến với giảng viên, sinh viên có thể dễ dàng theo dõi kết quả
học tập của mình cũng như những ý kiến phản hồi của giảng viên dành riêng cho mình.
Tuy nhiên, một khó khăn của sinh viên Việt Nam nói chung và của UEH nói riêng khi áp dụng
phương thức học này, đó là khả năng truy cập Internet và khả năng sở hữu máy tính cá nhân
riêng, để sinh viên có thể học bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào như mục tiêu của phương thức. Và
để nhận được đầy đủ những lợi ích của e-learning, bản thân sinh viên phải có ý thức tốt, tinh
thần tự giác và chủ động trong việc học của mình. Lúc này, giảng viên sẽ không còn trực tiếp
giám sát quá trình học và thời gian học của sinh viên, mà chỉ có thể đặt ra những mục tiêu về
kiến thức, thực hành, kỹ năng, mà sinh viên cần phải đạt được, thể hiện qua các bài kiểm tra
trực tuyến, để đánh giá hoàn thành môn học. Và quan trọng hơn nữa là mỗi sinh viên cần đề
cao tính trung thực trong quá trình thực hiện các bài kiểm tra, bài tập được giảng viên giao.
4. Lời kết
Tóm lại, với những ưu điểm không thể phủ nhận, hình thức đào tạo trực tuyến đã và đang
ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam cùng với sự phát triển như vũ
bão của công nghệ thông tin và sự gia tăng của số người sử dụng Internet. Việc ứng dụng elearning vào chương trình đào tạo tiên tiến tại UEH vì vậy là điều tất yếu. Trường đã xây dựng
được website e-learning: http://lms.ueh.edu.vn để triển khai phương thức đào tạo này, cũng
như đã sử dụng công nghệ SCORM (chuẩn được thế giới công nhận), để giúp cho giảng viên
thiết kế được các bài giảng theo tiêu chuẩn và đáp ứng các yêu cầu của giảng dạy trực tuyến.
Tuy nhiên, một khó khăn của sinh viên Việt Nam nói chung và của UEH nói riêng khi áp dụng
phương thức học này, đó là khả năng truy cập Internet và khả năng sở hữu máy tính cá nhân
riêng, để sinh viên có thể học bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào như mục tiêu của phương thức. Và
để nhận được đầy đủ những lợi ích của e-learning, bản thân sinh viên phải có ý thức tốt, tinh
thần tự giác và chủ động trong việc học của mình. Lúc này, giảng viên sẽ không còn trực tiếp
giám sát quá trình học và thời gian học của sinh viên, mà chỉ có thể đặt ra những mục tiêu về
kiến thức, thực hành, kỹ năng, mà sinh viên cần phải đạt được, thể hiện qua các bài kiểm tra
trực tuyến, để đánh giá hoàn thành môn học. Và quan trọng hơn nữa là mỗi sinh viên cần đề
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cao tính trung thực trong quá trình thực hiện các bài kiểm tra, bài tập được giảng viên giao
cũng là điều đáng lưu ý đối với phương pháp học này.
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Publishing Company.
Bài tập nhóm về “Giảng dạy trong kỉ nguyên công nghệ như thế nào?” của nhóm tác giả:
Nguyễn Tiến Hùng, Đặng Văn Cường, Nguyễn Thị Hải Xuân, Dương Kim Thế Nguyên, Lê
Thị Phương Vy và Phùng Đức Nam
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PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG BẬC ĐẠI HỌC
THEO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
NGUYỄN HỒNG THẮNG - UEH
Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chương trình tiên tiến là chương trình mà chất lượng của
nó vượt trên mức trung bình hiện hữu. Một trong những thuộc tính cốt lõi của chất lượng đó là
kết quả học tập phải được dự định trước một cách rõ ràng dựa vào nhu cầu tiên tiến của người
học đồng thời phù hợp mục tiêu mang tính chiến lược của cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo cùng
với giảng viên có nhiệm vụ giúp người học đạt kết quả học tập dự định bằng hệ thống cơ sở
vật chất và phương pháp giảng dạy thích hợp. Những thảo luận của bài viết này nhằm gợi ý
phương pháp giảng dạy phù hợp chuyên ngành tài chính công. Cụ thể, bài viết trả lời hai câu
hỏi. Một là, yêu cầu tiên quyết đối với người học chuyên ngành tài chính công bậc đại học
theo chương trình tiên tiến là gì? Hai là, phương pháp giảng dạy nào được xem là phù hợp cho
chuyên ngành này.
Từ khóa: phương pháp giảng dạy, chuyên ngành tài chính công, chương trình tiên tiến.
Tóm lược phương pháp giảng dạy tiên tiến bậc đại học
Từ góc độ của một người không chuyên môn về khoa học sư phạm, tôi nhận thức được rằng
phương pháp dạy và học là cách thức người giáo viên trong một cơ sở đào tạo tương tác với
học viên nhằm đạt kết quả học tập dự định (intended learning outcomes, ILO)1. Phương pháp
dạy & học có thể tập hợp thành ba nhóm: phương pháp thụ động, phương pháp tích cực và
phương pháp trải nghiệm (xem Hình 1). Những phương pháp nêu trên đều khá phổ biến. Ở
đây tôi chỉ nói thêm phương pháp học (learning) kết hợp với phục vụ cộng đồng (service).
Đây là một hình thức thuộc nhóm phương pháp giáo dục trải nghiệm (experiential education)
được áp dụng khá phổ biến tại các trường đại học Mỹ từ thập niên 1960 (Jacoby, 1996)2.
Trong đó người học kết hợp việc học được cơ sở đào tạo thiết kế có chủ ý với hoạt động phục
vụ cộng đồng và cơ hội nghề nghiệp3.

1

Còn được dịch là chuẩn đầu ra.

2

Thậm chí còn được xem đặc trưng cho nền giáo dục cao đẳng và đại học (higher education) kiểu Mỹ.

3

“Service-learning is a form of experiential education in which students engage in activities that address human
and community needs together with structured opportunities intentionally designed to promote student learning
and development” (Jacoby, 1996).
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Phương pháp dạy và học tiêu biểu

Phương pháp thụ động:
- Thuyết giảng
- Tự học

Phương pháp tích cực:
- Bão não
- Từng cặp suy nghĩ, chia xẻ
- Học theo vấn đề
- Học theo nhóm
- Đóng vai

Phương pháp trải nghiệm:
- Học theo dự án
- Học theo tình huống
- Học kết hợp phục vụ cộng
đồng (service-learning)

Hình 1: Phương pháp dạy và học tiêu biểu
Tuy phương pháp giảng dạy và học rất nhiều, nhưng mức độ hấp thụ kiến thức của học viên
khác nhau. Theo Viện National Training Laboratories thành lập năm 1947 tại Bethel, Maine,
sử dụng phương pháp thuyết giảng thì học viên chỉ hấp thụ 5% kiến thức nghe trên lớp, còn sử
dụng phương pháp học theo nhóm thì mức hấp thụ là 50%. Nếu dùng phương pháp học kết
hợp với phục vụ cộng đồng thì mức tiếp thu lên đến 75% kiến thức. Mức độ hấp thụ đạt cao
nhất (90%) đối với trường hợp học rồi giảng lại cho người khác. Một số nghiên cứu của Biggs
và Tang (2007) cũng cho thấy rằng có mối liên quan chặt chẽ giữa các hoạt động của người
học với hiệu quả học tập. Tỉ lệ tiếp thu kiến thức của người học tăng lên cao khi được vận
dụng đa giác quan vào hoạt động học tập, được sử dụng trong thực tế và đặc biệt nếu được dạy
lại (truyền đạt lại) cho người khác. Phương pháp dạy và học tích cực chính là tổ chức các hoạt
động học tập đa dạng và phong phú giúp làm tăng khả năng lĩnh hội kiến thức4.
Như vậy việc lựa chọn một phương pháp dạy và học phù hợp với yêu cầu tiên quyết của
chuyên ngành đào tạo, phù hợp với phẩm chất người học là rất cần thiết bởi nó giúp người học
đạt kết quả học tập dự định, đồng nghĩa với việc cơ sở đào tạo và giảng viên hoàn thành nhiệm
vụ của mình.
Yêu cầu tiên quyết của chuyên ngành tài chính công
Xã hội gồm hai mảng (sector) là khu vực công và khu vực tư. Khu vực công gồm bộ máy nhà
nước và các tổ chức phi lợi nhuận. Trong cụm từ “tài chính công” (public finance), tính từ
4

Nguyễn Thành Hải, Phùng Thúy Phượng, Đồng Thị Bích Thủy (2010)

26

Hội nghị phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học và điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học chương trình tiên tiến quốc tế khoa tài chính công

“công” có nghĩa là công cộng hay xã hội chứ không phải chỉ là công quyền hay bộ máy nhà
nước. Do đó, tài chính công nghiên cứu tài chính của những tổ chức hay đơn vị mà sứ mạng
của chúng là phục vụ lợi ích công cộng hay xã hội, tức là tài chính công nói chung nghiên cứu
tài chính chính phủ và tài chính tổ chức phi lợi nhuận.
Tuy nhiên chuyên ngành tài chính công thuộc Khoa Tài chính Công (UEH) chỉ nghiên cứu tài
chính khu vực chính phủ5 hay nghiên cứu tài chính của bộ máy hành pháp trong một quốc gia.
Cụ thể, tài chính công thảo luận bốn mảng lớn của bộ máy hành pháp cấp trung ương và địa
phương là: chi, thu, vay nợ và phân cấp tài khóa cùng với ảnh hưởng của chúng đến mọi hoạt
động của đời sống chính trị-kinh tế-xã hội của một đất nước. Các khoản chi và nguồn thu của
bộ máy hành pháp vừa tuân theo pháp luật vừa mang tính chính trị và xã hội chứ không đơn
thuần mang tính kinh tế như doanh nghiệp hay chỉ mang tính xã hội như đơn vị phi lợi nhuận.
Tương tự các chuyên ngành khác, chuyên ngành tài chính công xây dựng kết quả học tập dự
định trên cơ sở đạt cả mục tiêu kiến thức lẫn mục tiêu kỹ năng6. Mục tiêu kiến thức của
chuyên ngành tài chính công thể hiện ở chỗ người học (i) nắm vững nội dung và vai trò của tài
chính chính phủ, (ii) biết và đo được bội chi ngân sách nhà nước cấp quốc gia và cấp địa
phương, (iii) hiểu rõ nội dung và tương quan giữa các đại lượng tài chính công với nhau và với
đại lượng kinh tế vĩ mô, (iv) phân định được phạm vi phân cấp tài khóa, (v) biết và bình luận
về chương trình mục tiêu quốc gia cho từng giai đoạn phát triển của đất nước,…. Mục tiêu kỹ
năng thể hiện ở chỗ học viên (a) có thể sử dụng phương pháp định lượng căn bản để đi tìm
quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa các đại lượng tài chính công và/hoặc giữa các đại lượng tài
chính công với các đại lượng kinh tế vĩ mô (GDP, việc làm, lạm phát, môi trường, v.v), (b) tự
tin khi giao tiếp về nghiệp vụ với cơ quan thuộc ngành tài chính trong thực tế. Như vậy, sinh
viên bậc đại học chính quy ngành tài chính công bắt buộc phải nắm chắc nội dung các đại

5

Trong khi Khoa Kinh tế và Khoa Quản lý Nhà nước cũng thuộc UEH thì nghiên cứu cả tài chính chính phủ lẫn
tài chính tổ chức phi lợi nhuận.
6

Kết quả học tập dự định là những chuẩn mực phải đạt sau một đơn vị học trình hay tín chỉ, phù hợp chiến lược
mà cơ sở đào tạo cam kết nhằm giúp người học đạt mục tiêu kiến thức và mục tiêu kỹ năng. Chúng được thiết kế
logic từ thấp đến cao để cụ thể hóa hai mục tiêu này. Theo Biggs và Tang (2007), kết quả học tập dự định phải
phản ánh mức độ nhận thức từ thấp đến cao của người học qua bốn bậc. Bậc thấp, lý giải rõ tại sao đưa môn học
này vào giảng dạy (explain in depth why a particular course topic is important to teaching). Bậc trung, giải thích
cách thức sắp xếp những chủ đề trong môn học (explain how the component course topics interrelate). Bậc trung
cao, phản ánh được trong bài giảng những dạng lý thuyết rút ra từ môn học (reflect on your teaching in terms of a
working theory you have gained from the course). Bậc cao, đánh giá tình huống có thể chệch kết quả học tập dự
định và cách giải quyết (evaluate a situation that has gone wrong and apply a solution).
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lượng tài chính công, lý thuyết nền tài chính chính phủ, đồng thời được khuyến khích sử dụng
thuật toán kinh tế lượng để nghiên cứu thực nghiệm và kỹ năng chuyên môn thực tế.
Nhằm đạt hai nhóm mục tiêu của chuyên ngành tài chính công bậc đại học chính quy,
đòi hỏi mang tính tiên quyết đầu tiên là người học phải có kiến thức tối thiểu về các loại hình
chính thể nhà nước, hành chính nhà nước, cùng với kiến thức tối thiểu về chính trị, xã hội
trong nước và ngoài nước. Cụ thể là hình dung được vai trò đa dạng của chính phủ như bảo vệ
đất nước, giữ an ninh nội địa, đối ngoại, xét xử, bảo trợ xã hội và điều tiết kinh tế. Thêm vào
đó, những vai trò này thể hiện khác nhau ở mỗi chính phủ. Nên hoạt động chi và thu của chính
phủ ở từng quốc gia mang nét riêng biệt. Đồng thời đo lường hiệu suất (efficiency), hiệu quả
(effectiveness) chi và thu của chính phủ cũng hoàn toàn khác khu vực tư.
Đòi hỏi tiếp theo là nghiên cứu hoạt động chi và thu của bộ máy hành pháp từ trung ương
xuống địa phương thông qua “góc nhìn hay lăng kính kiểu chính phủ” chứ không qua cách
tiếp cận từ doanh nghiệp hay gia đình. Trong khi phần lớn sinh viên không những chưa từng
đi làm trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công (public service organizations) nên
“góc nhìn kiểu chính phủ” chưa hình thành kịp. Hơn nữa, những dư luận phi chính thức về
“thói hư, tật xấu” dù chiếm tỷ trọng nhỏ trong khu vực chính phủ có thể làm méo mó cách
nhìn của họ về hoạt động chi, thu của chính phủ trước khi bắt đầu họ bước vào môn học.
Vậy, phương pháp dạy và học nào khả dĩ góp phần thỏa mãn đòi hỏi tiên quyết và đạt kết quả
học tập dự định?
Phương pháp giảng dạy đề xuất
Xuất phát từ những phân tích mục tiêu môn học và yêu cầu tiên quyết của chuyên ngành tài
chính công, kết hợp với lược khảo một số phương pháp dạy và học đã nêu, tôi gợi ý phương
pháp cơ bản có thể thích hợp là phương pháp dạy và học tích cực. Bởi thực tiễn cho thấy
người học gần như đạt được các kết quả học tập dự định và họ cảm thấy hài lòng với môi
trường giáo dục mà họ nhận được khi họ được học một cách tích cực bằng nhiều phương pháp
dạy và học7.
Phương pháp đề xuất là một kết hợp ba phương pháp đơn là: thuyết giảng, nghiên cứu tình
huống và đóng vai (xem Hình 2). Thuyết giảng chiếm khoảng 20% thời lượng nhằm cung cấp
những khái niệm cơ bản của tài chính chính phủ và chính quyền địa phương. Nghiên cứu tình
huống chiếm khoảng 40% thời lượng dựa trên các tình huống thực tế về tài chính chính phủ và
chính quyền địa phương trong nước và ngoài nước để mô tả thực tiễn, cách thức giải quyết
7

Nguyễn Thành Hải, Phùng Thúy Phượng, Đồng Thị Bích Thủy (2010)
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vấn đề và những tồn tại cần hoàn thiện. Phương pháp đóng vai chiếm khoảng 40% thời lượng
nhằm để người học chủ động đóng vai những tổ chức liên quan đến thực hiện bố trí ngân sách,
xử lý thâm hụt ngân sách, phân cấp ngân sách,….

Thuyết
giảng

Nghiên
cứu tình
huống

KẾT QUẢ HỌC
TẬP DỰ ĐỊNH

Đóng vai
theo nhóm

Hình 2: Phương pháp dạy và học đề xuất
Biện pháp thực hiện
Phương pháp giảng dạy và học đề nghị ở trên chỉ tạo ra hiệu ứng tốt khi nó được trợ giúp từ ba
chủ thể: giảng viên, cơ sở đào tạo và học viên.
Phía giảng viên
-

Xây dựng đề cương chi tiết môn học (syllabus) như một kịch bản hay kế hoạch hành
động hướng đến ILOs chứ không chỉ là một bản liệt kê chương mục của bài giảng
và/hoặc những công việc người học phải làm trong suốt học phần. Mỗi một phần trong
đề cương chi tiết môn học phải là một bước giúp học viên đạt kết quả học tập của môn
học và của chương trình (PLOs).

-

Phân công nhiệm vụ cho nhóm học viên và có thể xuống đến từng học viên. Người
giảng viên chuyển vai trò người truyền đạt kiến thức từ bục giảng sang vai trò người
hướng dẫn học viên tự đi tìm kiến thức thông qua những chủ đề định trước trong đề
cương chi tiết.

-

Điều tiết lớp học bằng những kỹ thuật hay thủ thuật sư phạm nhằm tránh nhàm chán,
đơn điệu. Tính tự tin của người học có thể khác nhau ở các quốc gia, ở những vùng
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miền trong một quốc gia, và ở từng môn học nên người giảng cẩn thận khi áp dụng
phương pháp giảng dạy và học hỗn hợp. Kỹ năng sư phạm sẽ rất cần thiết trong tình
huống người học thiếu tự tin khi vào lớp.
-

Cập nhật liên tục những chính sách tài khóa của chính phủ Việt Nam và chính phủ một
số quốc gia điển hình trên Thế giới.

-

Nhận diện, xếp loại và xây dựng những phương án phòng vệ rủi ro giảng dạy trong
suốt học phần.

Phía cơ sở đào tạo
-

Bố trí phòng học không nên quá 50 chỗ ngồi. Theo Bonwell và Eison (1991) phương
pháp dạy và học tích cực mang lại hiệu quả đối với những lớp khoảng từ 30 đến 40
người học. Nếu lớp nhiều hơn phải có trợ giúp của công nghệ thông tin và hệ thống
thiết bị điện tử.

-

Tổ chức thư viện đầy đủ những tài liệu tối thiểu theo yêu cầu môn học. Ngoài ra cần
kết nối tốt giữa thư viện với người giảng.

-

Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng nội bộ và bên ngoài. Kết hợp đánh giá của cơ
sở đào tạo, người giảng và học viên. Hình thành kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn
nhau của học viên để học viên tự điều chỉnh cách học.

-

Trao đổi sinh viên và giảng viên với những trường đại học có hạng cao trong Khu vực
và Thế giới nhằm học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy đại học ở trình độ tiên tiến.

Phía học viên
Phương pháp dạy và học thường nhấn mạnh phía người dạy và cơ sở đào tạo hơn người học vì
giáo dục là một hoạt động cung cấp (bán) dịch vụ mà người học là người trả tiền tự nguyện
chứ không bị ép buộc. Tuy nhiên, để nhận được kết quả mong muốn từ những trường đại học
(danh tiếng) khác nhau thì học viên không chỉ chủ động thảo luận về kết quả học tập dự định
mà cũng nên thực hiện những yêu cầu phù hợp chiến lược của nhà trường.
Sau đây là những yêu cầu đối với người học.
-

Nhận thức đầy đủ về chuyên ngành đã lựa chọn hoặc chuyên ngành mình phải học do
thiếu điểm vào chuyên ngành đăng ký.

-

Toàn tâm, toàn ý cho môn học. Chỉ có toàn tâm toàn ý học viên mới đủ tự tin hợp tác
chủ động với giảng viên để nắm vững môn học.

-

Nắm chắc đề cương môn học. Xem đây là một kế hoạch hành động của cả người dạy
lẫn người học.
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-

Thảo luận và tuân thủ kịch bản do giảng viên trình bày tại giờ học đầu tiên của môn
học.

Kết luận
Đề xuất phương pháp dạy và học cho chuyên ngành tài chính công được thực hiện qua một
quy trình gồm ba bước như sau: (1) nhận thức đầy đủ mục tiêu của chương trình và mục tiêu
chuyên ngành nhằm xây dựng được những kết quả học tập dự định, (2) phân tích được yêu cầu
tiên quyết của ngành học, (3) kết hợp ba phương pháp dạy và học đơn.
Sử dụng thành công phương pháp dạy và học thích hợp sẽ giúp người học tự hình thành cách
tiếp cận chủ động, tức là người học chủ động sắp xếp tư duy để nghiên cứu nội dung môn học,
thay vì thụ động hấp thụ kiến thức rồi đơn thuần tái phản hồi qua những thông tin trong các
bài thi (Edward và cộng sự, 2007). Nếu không cẩn thận thì có thể học viên chỉ nắm được
thông tin (information) về tài chính chính phủ và/hoặc sử dụng thuật toán một cách máy móc,
chứ không biến chúng thành kiến thức (knowledge) nội sinh và kỹ năng xử lý nghiệp vụ trên
thực tế.
Theo quan điểm cá nhân, một chương trình giáo dục được gọi là thành công khi nó (i) xuất
phát từ chiến lược của nhà trường, (ii) xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp đòi hỏi tiên tiến của
cộng đồng của học viên, và (iii) đạt được kết quả học tập dự định bằng những phương pháp
dạy và học thích hợp. Không hề có phương pháp dạy và học hoàn hảo nhất. Tham luận này chỉ
mong muốn gợi ý một hoặc một nhóm phương pháp dạy và học hỗn hợp nhằm đạt kết quả học
tập dự định của chuyên ngành tài chính công bậc đại học chính quy theo chương trình tiên tiến
mà nhà Trường đang thực hiện.
Tài liệu tham khảo
1. Biggs J. and Tang C. (2007), Teaching for Quality Learning At University, 2nd ed., The
Society for Research into Higher Education and Open University Press, Berkshire,
England.
2. Bonwell C. C. and Eison J. A. (1991), Active Learning: Creating Excitement in the
Classroom, ASHE-ERIC Higher Education Report No. 1, George Washington
University School of Education and Human Development, Washington, DC.
3. Edward F. C., Johan M., Sören Ö., and Doris R. B. (2007), Rethinking Engineering
Education - The CDIO Approach. Springer Science+Business Media, p. 286.
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4. Jacoby B. (1996), Service-Learning in Today's Higher Education. In: Barbara Jacoby
and Associates (Eds.), Service-Learning in Higher Education: Concepts and Practices,
San Francisco CA: Jossey-Bass
5. Nguyễn Thành Hải, Phùng Thúy Phượng, Đồng Thị Bích Thủy (2010), Giới thiệu một
số phương pháp giảng dạy cải tiến giúp sinh viên học tập chủ động và trải nghiệm, đạt
các chuẩn đầu ra theo CDIO. Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Phương pháp Dạy và
Học ĐH Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM.
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XỬ LÝ VẤN ĐỀ CHE GIẤU SỞ THÍCH TRONG HÀNG HOÁ CÔNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM – ÁP DỤNG TRONG GIẢNG
DẠY THEO TÌNH HUỐNG MÔN HỌC TÀI CHÍNH CÔNG
TRƯƠNG MINH TUẤN - UEH
1. Cơ sở lý thuyết xây dựng thí nghiệm về khảo sát nhu cầu trong việc cung cấp hàng hoá
công.
Hàng hoá công và cung cấp hàng hoá công tối ưu là một trong những nội dung rất quan trọng
và cơ bản trong tài chính công. Hàng hoá công là những hàng hoá có thể được một số người
tiêu dùng cùng sử dụng mà không làm giảm khả năng sử dụng của bất cứ người nào. Nó
thường là sản phẩm của quá trình chi tiêu công, dựa trên việc tận dụng các nguồn lực trong
khu vực công để cung cấp cho xã hội. Tuy nhiên, hàng hoá công lại là những hàng hoá đặc
biệt, nó không mang đầy đủ các đặc tính của một hàng hoá thị trường như tính cạnh tranh
trong tiêu dùng và tính loại trừ trong tiêu dung. (John E. Anderson, 2012)
Tính không cạnh tranh trong tiêu dùng thể hiện ở việc với bất kỳ mức sản xuất nào, chi phí
biên để cung cấp nó cho thêm một người tiêu dùng là bằng không. Có nghĩa là việc gia tăng
tiêu dùng của một nhóm người này sẽ không làm ảnh hưởng đến nhóm người khác. Và tính
không loại trừ trong tiêu dùng thể hiện ở việc không thể hoặc tốn một chi phí rất lớn để ngăn
người ta sử dụng (Sử Đình Thành, 2009)
Với những tính chất đặc trưng này, hàng hoá công phá vỡ các nguyên tắc cung cầu trong thị
truòng hàng hoá thông thường. Điều này có nguyên nhân từ 2 vấn đề cơ bản trong việc cung
cấp hàng hoá công, đó là vấn đề người hưởng thụ mà không muốn trả chi phí và vấn đề che
giấu sở thích (nguồn lực được sử dụng chung).
Các vấn đề này làm cho việc xác định mức độ thoả dụng trong tiêu dùng và xác định lượng
hàng hoá công tối ưu thông qua việc khảo sát mức độ thoả dụng trong tiêu dùng trở nên vô
nghĩa.
Đối với hàng hoá thông thường, khi giá tăng nhu cầu có khả năng sẽ giảm, nhưng đối với hàng
hoá công, cho dù phí có tăng cao hay không thì người ta vẫn sử dụng. Và người ta có xu
hướng trả lời thích được cung cấp hàng hoá công bất kể họ có nhu cầu hay không.
Một phương pháp được sử dụng để giải quyết vấn đề này là đặt người được khảo sát (người
thụ hưởng – người dân) vào trong tình huống giả định để khảo sát nhu cầu thực tế của họ trong
tiêu dùng hàng hoá công.
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Các giả định được thiết kế và tích hợp trong các thí nghiệm với những điều kiện ràng buộc.
Các câu trả lời của người tham gia thí nghiệm sẽ quyết định đến thu nhập của họ trong thí
nghiệm. Điều này làm cho việc trả lời của người tham gia thí nghiệm trở nên thực tế hơn và do
đó hạn chế được tình trạng che giấu sở thích.
Đây là một nội dung rất cần thiết và bổ ích giúp sinh viên có thể vận dụng các lý thuyết đã học
trong kinh tế học cũng như tài chính công để áp dụng vào thực tế. Bên cạnh đó, cách thực hiện
cũng nhẹ nhàng và đơn giản, không gò bó như việc phải tham gia vào một dự án hay một đơn
vị cụ thể.
2. Cách thức tiến hành


Ứng dụng google form trong việc triển khai bài tập, tình huống trong giảng dạy



Diễn giải:
-

Lập các trang trên hệ thống google form tương ứng với các bài tập môn học và các tình
huống môn học cho từng giảng đường.

-

Đối với môn học, tiến hành triển khai tại các giảng đường là khai thác kết quả. Các bài
tập và các tình huống khi giao cho sinh viên sẽ có những thời hạn nộp. Hệ thống
google form sẽ hiển thị thời gian nộp bài của sinh viên trên các bảng tổng hợp. Điều
này sẽ tạo sự linh hoạt cho sinh viên trong quá trình thực hiện các bài tập và tình
huống bên cạnh đó cũng tạo ra sự công bằng cho sinh viên.
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Thông qua kết quả thu thập được từ thí nghiệm, giảng viên sẽ tiến hành tổng hợp, hệ
thống hoá lại các phương án lụa chọn và ruts ra các xu hướng nhất định trong thí nghiệm.
Từ kết quả thu thập được, giảng viên sẽ sử dụng kết quả này để thảo luận với sinh viên
trên lớp.



Phạm vi áp dụng: trong việc khảo sát nhu cầu sử dụng các loại hàng hoá công như cơ sở
hạ tầng, các dịch vụ công cộng... Các dịch vụ hành chính công không thuộc phạm vi áp
dụng của thí nghiệm.

3. Hiệu quả cho công tác giảng dạy:
-

Tạo môi trường học tập đa dạng cho sinh viên. Tương tác giữa người học và người dạy
bên ngoài phạm vi lớp học một cách minh bạch.

-

Cung cấp thông tin kịp thời đến học viên.

-

Tương tác trực tuyến giữa sinh viên và giảng viên thông qua việc thiết lập các link hỗ
trợ trực tuyến.

-

Dễ dàng chia sẽ và lưu trữ thông tin về lớp học. Đặc biệt là những thỏa thuận giữa
giảng viên và sinh viên về cách thức làm việc, nội quy lớp học, cách đánh giá quá
trình. Làm cơ sở giải quyết những vấn đề phát sinh nếu có.

-

Dễ dàng truyền tải những nội dung quan trọng cho sinh viên.

-

Các nội dung trong buổi học được rút ra từ chính ý kiến của sinh viên nên những nhận
định sẽ gần gủi và để lại ấn tượng hơn cho sinh viên.

4. Hiệu quả cho người học:
-

Sinh viên dễ dàng và linh hoạt hơn trong việc tham gia vào môn học ngoài giờ lên lớp.

-

Kiểm tra các nội dung môn học cũng như không bị bỏ sót những thông tin quan trọng
trên lớp vì tất cả những thông tin đều được phản ánh chi tiết trong thí nghiệm.

5. Hiệu quả khác (hiệu quả kinh tế...):
-

Cách làm này hoàn toàn miễn phí và không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Google
nên có thể được áp dụng một cách hợp pháp.

Tài liệu tham khảo
John E. Anderson (2012), Policy Applications and Principles of Public Finance, second
edition, University of Nebraska – Lincoln, Cengage Learning International Offices.
Sử Đình Thành (2009), Giáo trình Lý thuyết Tài chính công, Trường Đại học Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh, NXB Thống Kê.
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PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC
CHUYÊN NGÀNH THUẾ - CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN.
NGUYỄN NGỌC HÙNG - UEH
Theo tài liệu của UNESCO, một trường đại học có nền giáo dục đại học hiện đại cần phải đáp
ứng 10 tiêu chí sau:
-

Là trung tâm đào tạo có chất lượng cao.

-

Là trung tâm tập hợp các sinh viên có năng lực trí tuệ phát triển cao.

-

Cộng đồng toàn tâm, toàn ý, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

-

Là trung tâm học tập tích cực, ý chí học tập thường xuyên, suốt đời.

-

Là trung tâm bồi dưỡng, cập nhật văn hóa, hoàn thiện tri thức.

-

Là trung tâm liên thông hợp tác đào tạo, nghiên cứu, và dịch vụ khoa học có chất
lượng, hiệu quả cao;

-

Là trung tâm giải quyết các vấn đề khoa học của của địa phướng, dân tộc, khu vực và
thế giới.

-

Là trung tâm tư vấn về khoa học – công nghệ hiện đại.

-

Cộng đồng tích cực tham gia xây dựng nền văn hóa hòa bình.

-

Thích ứng được nhịp sống của thời đại.

Vì vậy, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay đòi hỏi phải có các giải pháp cải tiến phương
pháp giảng dạy theo hướng hiện đại để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo ở
bậc đại học.
Các phương pháp giảng dạy hiện đại ở bậc đại học hiện nay, đang được thực hiện theo các xu
hướng: phát huy tính tích cực của quá trình nhận thức; cụ thể hóa và công nghệ hóa các
phương pháp giảng dạy. Các phương pháp này không chỉ đòi hỏi giảng viên truyền đạt tri thức
cho sinh viên mà còn giảng dạy cho sinh viên biết cách sáng tạo, tự tìm ra tri thức mới. Giảng
viên không phải là người cung cấp thông tin đơn thuần mà là người vận dụng các công nghệ,
phương pháp hiện đại để hướng dẫn tích cực cho các sinh viên tự chủ động học tập, nghiên
cứu qua sách vỡ, tài liệu, và các vấn đề trong cuộc sống. Giảng viên chỉ giữ vai trò như một
nhà "cố vấn" khoa học.
Các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập luôn quan trọng.
Đổi mới không có nghĩa là loại bỏ phương pháp này mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng
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cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. Giảng viên trước hết cần nắm vững yêu cầu
và sử dụng thành thạo các kỹ thuật trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành bài lên lớp, làm
sao phát huy tính tích cực và sáng tạo của sinh viên.
Không có một phương pháp dạy học toàn năng phù hợp với mọi mục tiêu và nội dung. Mỗi
phương pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhược điểm và giới hạn sử dụng riêng. Vì
vậy việc phối hợp đa dạng phương pháp và hình thức trong toàn bộ quá trình dạy học là
phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học.
Phương pháp dạy học có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học. Bên cạnh phương
pháp chung có thể sử dụng cho nhiều bộ môn thì việc dùng phương pháp dạy học đặc thù có
vai trò quan trọng trong dạy bộ môn. Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, và dạy học cá thể cần
được kết hợp linh hoạt.
Xuất phát từ mục tiêu và nội dung các môn học chuyên ngành thuế - Chương trình tiên tiến, có
nhiều phương pháp hiện đại để kết hợp với phương pháp thuyết trình và tùy thuộc vào bài học,
môn học, ngành học, bậc học… mà giảng viên chọn lựa sự kết hợp hợp lý. Chẳng hạn như:
+ Phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp làm việc nhóm:
Trong sự kết hợp này, giảng viên cung cấp cơ sở lý thuyết nền tảng. Sinh viên được chia theo
nhóm từ 5 đến 6 sinh viên một nhóm. Mỗi nhóm sẽ chọn (hoặc được giao) một đề tài nào đó
có liên quan đến nội dung môn học rồi tự phân chia công việc trong nhóm cho các thành viên
để tiến hành việc tìm hiểu những nội dung lý thuyết liên quan đến đề tài qua sách, giáo trình,
ấn phẩm nghiên cứu khoa học..; tìm hiểu thực tế xem các doanh nghiệp, tổ chức hiện đang
thực hiện công việc liên quan đến đề tài như thế nào với những bằng chứng là thông tin, số
liệu, hình ảnh… thực tế cụ thể thông qua tiếp cận doanh nghiệp (thực tập tại doanh nghiệp),
thông tin doanh nghiệp trên Internet, thị trường chứng khoán… Nhóm sẽ hội ý để so sánh,
phân tích nội dung đề tài trên lý thuyết và nội dung đề tài trong thực tế tại doanh nghiệp có gì
giống nhau, khác nhau, có điểm gì tốt điểm gì chưa tốt… Sau đó các nhóm sẽ viết lại thành
báo cáo môn học kèm nhận xét, đánh giá hay đưa ra ý kiến của nhóm về đề tài này. Cuối cùng
các nhóm sẽ thay phiên nhau trình bày nội dung báo cáo môn học mà nhóm đã thực hiện để
nhận được những ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi chất vấn của các nhóm khác và của giảng
viên. Nhóm sẽ thảo luận và trả lời các câu hỏi được đặt ra. Nếu nội dung trả lời của nhóm
chưa thật sự thỏa đáng hay có sự hiểu nhầm, hiểu sai vấn đề… thì giảng viên sẽ hỗ trợ thêm.
Sự kết hợp giữa phương pháp thuyết trình và phương pháp làm việc nhóm sẽ kích thích vai trò
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chủ động của người học. Sinh viên là người chủ động tìm tòi, suy nghĩ, nhận định, phân tích,
tổng hợp, đánh giá… đề tài của nhóm mình và cả đề tài của các nhóm khác.
+ Phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp sử dụng tình huống:
Tình huống là một hoàn cảnh thực tế trong đó các chủ thể cần phải đưa ra quyết định. Các tình
huống tóm tắt những áp lực và khía cạnh khác nhau mà chủ thể đó phải cân nhắc khi ra quyết
định với những thông tin thường không hoàn chỉnh hoặc mâu thuẫn vào lúc đó. Một số thông
tin trong tình huống có thể được cố tình bỏ sót, cho phép tình huống có thể có nhiều phương
án khả dĩ. Tình huống thường trình bày một sự mâu thuẫn, đặc biệt là sự căng thẳng giữa
những phương án hành động khác nhau mà những phương án này có thể tạo ra những quan
điểm, lợi ích và những giá trị khác nhau trong sự mâu thuẫn và nó đòi hỏi phải được giải quyết
bằng một quyết định. Thông thường các tình huống được trình bày trong các ấn bản. Hiện nay,
ngày càng có nhiều tình huống được trình bày dưới dạng phim, băng video, CD ROM…Các
tình huống yêu cầu các sinh viên đóng vai của nhân vật chính và ra một hoặc nhiều quyết định
quan trọng. Phương pháp tình huống là một quá trình gồm ba bước: chuẩn bị cá nhân, thảo
luận nhóm nhỏ và thảo luận cả lớp. Học bằng tình huống là phương pháp học dựa trên cơ sở
thảo luận. Nó cho phép người tham dự học bằng cách thực hành. Bằng việc đóng vai các nhân
vật trong tình huống, sinh viên có cơ hội nhập vai và gánh trách nhiệm của những con người
cụ thể trong những tổ chức cụ thể. Phương pháp tình huống cho phép sinh viên tham gia vào
quá trình ra quyết định mà người ta phải thực sự đương đầu trong một tổ chức thật, có quyền
sở hữu, cảm giác được áp lực, nhận rủi ro và trình bày ý tưởng của mình với người khác giúp
buổi học có sự trao đổi thông tin đa chiều. Các tình huống giúp sinh viên phát triển lòng tự tin,
khả năng suy nghĩ độc lập và hợp tác trong công việc với đồng nghiệp. Ngoài ra, phương pháp
tình huống cũng là công cụ để giảng viên kiểm tra kiến thức lý thuyết và những hiểu biết sâu
sắc hơn của sinh viên.
+ Phương pháp thuyết trình kết hợp với phương pháp thực tập sinh:
Học phải đi đôi với hành, lý thuyết không thể tách rời thực tế. Thực hiện phương châm này, ở
từng môn học giảng viên có thể kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp thực tập
tại doanh nghiệp, cơ quan thuế, …. bằng cách giao đề tài và yêu cầu các nhóm sinh viên phải
đến doanh nghiệp thực tập để thực hiện đề tài được giao và nộp báo cáo cho giảng viên hoặc
trình bày kết quả trước lớp. Để hỗ trợ phương pháp này, nhà trường cần hợp tác nhiều hơn và
sâu hơn với một số doanh nghiệp, cơ quan thuế, …. và cung cấp cho họ các yêu cầu, mục tiêu,
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nội dung… thực tập. Nhà trường hợp tác với các đơn vị này để thiết kế ra các nội dung thực
tập phù hợp với nội dung các môn học hay yêu cầu đào tạo của trường. Nếu không có sự hợp
tác tốt giữa nhà trường và các đơn vị thực tế thì dù sinh viên có tìm đến doanh nghiệp để thực
tập cũng khó có thể có được những thông tin chuyên sâu về đề tài cần tìm hiểu.
Ngoài ra, cũng cần bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho sinh viên. Phương pháp
học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hoá, phát huy tính sáng tạo
của sinh viên. Có những phương pháp nhận thức chung như thu thập, xử lý, đánh giá thông
tin, tổ chức làm việc, làm việc nhóm. Bằng nhiều hình thức, cần luyện tập cho sinh viên các
phương pháp học tập chung và phương pháp học tập bộ môn.
Tóm lại, muốn nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo hướng quốc tế hoá thì đi đôi với
việc hiện đại hóa chương trình, giáo trình cũng như phương tiện đào tạo, còn cần có đội ngũ
giảng viên vừa có trình độ chuyên môn vững vàng vừa nắm vững phương pháp giảng dạy tích
cực, giúp cho sinh viên hào hứng chủ động và sáng tạo trong học tập.
Tài liệu tham khảo
1. Lý luận dạy đại học – Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Hà Thị Đức.
2. Vận dụng phương pháp thuyết trình mang tính giai đoạn (Gapped lecture) trong môi
trường giảng dạy ở bậc đại học – TS. Nguyễn Thu Hương.
3. Đổi mới phương pháp dạy và học bằng việc sử dụng phương pháp tình huống (Using
case study) – Đỗ Trung Kiên.
4. Seminar Tương lai của giáo dục – Viện nghiên cứu giáo dục, Trường đại học Sư Phạm
TP. Hồ Chí Minh.

40

Hội nghị phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học và điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học chương trình tiên tiến quốc tế khoa tài chính công

KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM
NGUYỄN KIM QUYẾN – UEH
Giáo dục đại học ở các nước trong khu vực và thế giới đã và đang thực hiện các cuộc đổi mới,
cải cách nhằm thích ứng với tình hình mới trong quá trình toàn cầu hóa. Hòa cùng xu hướng
hội nhập giáo dục, trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã tích cực, chủ
động trong quốc tế hóa giáo dục với phương châm “dạy những gì các trường đại học hàng
đầu trên thế giới đang dạy và dạy theo cách, theo phương pháp mà họ đang sử dụng”. Để
thực hiện được phương châm này của UEH, từng giảng viên phải không ngừng hoàn thiện
phương pháp giảng dạy nhằm đạt hiệu quả cao nhất tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong
việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng của người học. Tùy vào đặc điểm môn học, không gian học,
điều kiện học... mà mỗi giảng viên sẽ có một phương pháp giảng dạy (được cho) phù hợp
nhất. Bản thân tôi đã giảng dạy môn hệ thống thuế Việt Nam ở UEH, nay giới thiệu kinh
nghiệm trong quá trình giảng dạy môn học này, để từ đây chia sẻ phương pháp giảng dạy
cũng như cách đánh giá phù hợp.
1. Đặc điểm môn “Hệ thống thuế Việt Nam”
- Môn học này liên quan đến lĩnh vực tài chính nhà nước nên nặng về quy định của pháp luật
(luật thuế, nghị định, thông tư, quyết định), do đó tạo cho người học có tâm lý là môn học khô
khan, dễ nhàm chán vì lúc nào cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật về thuế.
- Hệ thống chính sách thuế ở Việt Nam thường thay đổi, trong khi việc tiếp cận nguồn thông
tin về văn bản thuế đôi khi còn hạn chế nên người học khó nắm bắt kịp thời.
- Hệ thống thuế Việt Nam có nhiều sắc thuế, mỗi sắc thuế có đối tượng chịu thuế, người nộp
thuế và phương pháp tính thuế khác nhau nên làm cho người học rất khó nhớ và dễ nhầm lẫn
khi tiếp cận.
- Tương tự như hệ thống thuế của các nước trên thế giới, các sắc thuế ở Việt Nam thông
thường có sự liên hệ khá mật thiết với nhau, nên khi sinh viên vắng học (hoặc chưa hiểu rõ)
một sắc thuế này sẽ dẫn đến khó tiếp cận những sắc thuế kế tiếp.
- Thuế thường gắn chặt với các hoạt động kinh tế (diễn ra hàng giờ, hàng ngày), nên giảng
viên sẽ dễ dàng khai thác tình huống thực tế, thời sự đưa vào bài giảng giúp bài giảng sinh
động.
2. Kinh nghiệm bản thân về những phương pháp giảng dạy đã sử dụng
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Bản thân từng áp dụng một số phương pháp giảng dạy phổ biến, qua đó có một số ý kiến như
sau:
2.1. Phương pháp giảng dạy truyền thống (giảng viên giảng – sinh viên nghe, nhìn và ghi
chép)
Ưu điểm của phương pháp này: giảng viên chủ động được nội dung, thời gian giảng, khối
lượng kiến thức truyền thụ lớn, cập nhật được thực tiễn, phù hợp với lớp học có đông sinh
viên. Tuy nhiên, phương pháp này mang nặng tính truyền thụ một chiều, dễ nhàm chán, không
khuyến khích việc trao đổi thông tin đa chiều giữa người học với người học, giữa người học
với giảng viên; không giúp sinh viên chủ động trong việc học, không phát huy được vai trò
sáng tạo, kỹ năng tổ chức của sinh viên.
2.2. Phương pháp thuyết trình
Ưu điểm: ngay từ buổi đầu tiên của môn học, giảng viên sẽ giới thiệu về nội dung môn học,
các chủ đề thuyết trình nhóm, tài liệu tham khảo, cách thức phân chia nhóm và cách thức đánh
giá kết quả. Phương pháp này giúp sinh viên chủ động hơn trong việc tổ chức nhóm, chọn chủ
đề, tìm kiếm tài liệu và khai thác thông tin. Thông qua việc thuyết trình, giúp sinh viên hình
thành được kỹ năng nói chuyện trước đám đông, cảm nhận được vai trò của mình trong quá
trình làm việc nhóm, tăng cường sự gắn kết của lớp học, phát huy được vai trò sáng tạo, tạo
động lực cạnh tranh giữa các nhóm.
Nhược điểm: đôi lúc sinh viên thuyết trình chỉ mang tính đối phó, khi thuyết trình chủ yếu là
đọc lại thông tin có trong slide là chính, mà chưa thể hiện được khả năng diễn đạt vấn đề cho
người nghe, nội dung thuyết trình đôi lúc còn sơ sài. Lớp học có sĩ số đông trong khi thời
lượng môn học khoảng 30 tiết nên không thể yêu cầu tất cả sinh viên trong lớp tham gia thuyết
trình, nên chưa đánh giá đúng năng lực của sinh viên; đặc biệt là đa số sinh viên trong lớp
không thích nghe các nhóm thuyết trình (có thể không tin tưởng kiến thức của bạn, bạn thuyết
trình không hấp dẫn, không tôn trọng bạn...) nên lớp thường ồn ào, không tập trung. Bên cạnh
đó, chính sách thuế thường thay đổi trong khi sinh viên mới tiếp cận môn học này nên chưa
nắm được mục nào còn hiệu lực, mục nào đã thay đổi. Thỉnh thoảng, giáo viên bị “cháy giáo
án” do có nhóm thuyết trình quá dài.
2.3. Phương pháp dạy bằng tình huống
Ưu điểm: giúp sinh viên nhìn nhận, xem xét vấn đề thực tiễn, qua đó phân tích, trao đổi kinh
nghiệm về cách thức giải quyết vấn đề liên quan đến thuế; sự đa dạng của các tình huống được
đưa ra khuyến khích người học phát huy tính chủ động tìm tòi, sáng tạo trong cách giải quyết
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(trong khuôn khổ luật thuế); sinh viên được thoải mái phát biểu ý kiến của bản thân cũng như
tranh luận với các sinh viên khác hay với giảng viên. Vì vậy, phương pháp này giúp người học
có thể tiếp thu nội dung kiến thức bài giảng dễ dàng và nhớ lâu hơn.
Nhược điểm: không truyền tải được bao quát các nội dung cần thiết của môn học, một số sinh
viên không đọc tài liệu trước hoặc có đọc nhưng không hiểu hay hiểu lệch vấn đề nên có thể
có những tranh luận gay gắt (do chưa hiểu) làm kéo dài thời gian trong tiết học; lớp học đông
sinh viên cũng gặp khó khăn khi giảng dạy bằng tình huống vì giáo viên không thể yêu cầu tất
cả sinh viên đều nêu ý kiến của mình về tình huống đặt ra.
3. Phương pháp giảng dạy, đánh giá đề xuất áp dụng
3.1. Phương pháp giảng dạy
Chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế của UEH bậc đại học được xây dựng (và đã đưa vào
vận hành) dựa trên cơ sở tham khảo chương trình các trường top 200. Chương trình đào tạo
nảy giúp cho sinh viên UEH khi ra trường được thừa nhận trên thị trường lao động quốc tế và
được liên thông một cách đầy đủ tại các trường đại học nước ngoài… Chuyên ngành Thuế
thuộc khoa tài chính Công được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của
trường New South Wales. Môn học “Hệ thống thuế Việt Nam” là môn học chuyên về nghiệp
vụ ngành thuế của Việt Nam nên phần lý thuyết được xây dựng trên cơ sở có liên thông với
các môn học lý thuyết khác để người học có thể khái quát hóa, tuy nhiên phần nội dung luật
thuế thì tập trung chủ yếu ở Việt Nam nhằm giúp người học có thể sử dụng được ngay kiến
thức về thuế khi tốt nghiệp ra trường.
Xuất phát từ mục tiêu đào tạo, ưu nhược điểm của từng phương pháp nêu trên và qua kinh
nghiệm giảng dạy tại một số lớp chất lượng cao (không quá 50 sinh viên trong một lớp học)
tôi nhận thấy có thể sử dụng linh hoạt các phương pháp kể trên (có thể thay đổi phương pháp
theo từng chương) để giảng dạy môn Hệ thống thuế Việt Nam trong chương trình tiên tiến của
trường (một trong những tiêu chí quan trọng của chương trình tiên tiến là số lượng sinh viên
khoảng 50 sv/lớp) và cách đánh giá phù hợp hơn. Cụ thể:
Phương pháp truyền thống: được sử dụng để giới thiệu lý thuyết, tổng thể về một sắc thuế.
Mục tiêu của phương pháp này giúp sinh viên bước đầu có thể nắm được tổng quan lý thuyết,
những điểm chủ yếu, đặc trưng cơ bản của sắc thuế, từ đó sinh viên sẽ có định hướng và dễ
dàng hơn trong việc đọc thêm tài liệu.
Phương pháp thuyết trình: giảng viên chọn một vài chuyên đề nhỏ của từng sắc thuế và giao
cho từng nhóm sinh viên thuyết trình. Mục tiêu của phương pháp này giúp sinh viên hiểu kết
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cấu và nội dung quy định của một luật thuế, chủ động hơn trong việc tự đọc tài liệu (hướng
đến việc tự học suốt đời sau khi ra trường).
Phương pháp tình huống: trong từng chương, giảng viên chọn lựa một vài tình huống thực tế
cung cấp đến lớp và yêu cầu các thành viên trong lớp đưa ra hướng xử lý phù hợp. Mục tiêu
của phương pháp này giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề thực
tế, tạo tính chủ động, tự tin vào kiến thức đã học, gắn kết nội dung giảng dạy với thực tiễn.
Ngoài ra, phương pháp này giúp giảm sự nhàm chán trong các buổi học, giúp giảng viên nắm
bắt được tình hình tiếp thu nội dung bài giảng của sinh viên.
3.2. Phương pháp đánh giá
Đề cương môn học đã được duyệt có cơ cấu điểm như sau:
- Tham dự học: 10%
- Thi giữa học phần: 40%
- Thi kết thúc học phần: 50%
Theo tôi, phần điểm giữa kỳ nên thực hiện kiểm tra nhiều lần, đa dạng hình thức kiểm tra
(thuyết trình, giải quyết tình huống, giải bài tập, tham gia trao đổi về chủ đề học trên ELearning...) nhằm đánh giá được toàn diện và tránh rủi ro cho sinh viên (so với chỉ kiểm tra 01
lần), giúp sinh viên có động lực hơn trong học tập. Tuy nhiên, cách thức này sẽ làm mất khá
nhiều thời gian của giảng viên.
Tài liệu tham khảo
1. Đo lường và đánh giá kết quả học tập (2004), Lê Trung Chính & cộng sự, trường Đại
học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh, tài liệu lưu hành nội bộ.
2. Xây dựng chương trình học (2005), Jon Wiles & Joseph Bondi (Người dịch: TS.
Nguyễn Kim Dung), NXB Giáo dục.
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PHẦN 3: TRAO ĐỔI TRONG GIẢNG DẠY CÁC HỌC
PHẦN CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN QUỐC TẾ
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC CỦA CHƯƠNG
TRÌNH TIÊN TIẾN QUỐC TẾ - QUAN SÁT VÀ KINH NGHIỆM THỰC
TẾ TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AUCKLAND, NEW ZEALAND
VÕ NGUYỄN ÁI MI – TRƯỜNG ĐẠI HỌC AUCKLAND, NEW ZEALAND

1

TỔNG QUAN

Phương pháp giảng dạy bậc đại học và sau đại học cần phải được cập nhật và liên tục cải tiến
nhằm nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên và xây dựng thương hiệu vững mạnh cho
trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
Việc chú trọng vào vấn đề xây dựng tinh thần học tập chủ động, chính trực và kỹ năng học tập
hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu tiên chắc chắn sẽ giúp sinh viên thành công hơn trong quá trình
học tập tại trường. Song song đó, việc đầu tư vào đội ngũ giảng viên, người hướng dẫn/trợ
giảng, đội ngũ quản lý và khai thác thư viện, dồi dào về số lượng, phong phú về chất lượng và
một quy trình đào tạo xuyên suốt và khép kín, linh hoạt về mặt hình thức, lấy người học làm
trọng tâm sẽ góp phần không nhỏ trong việc đưa trường Đại học Kinh tế Tp.HCM tiến gần
hơn những chuẩn mực đào tạo quốc tế.
Những quan sát và nhận định trình bày tiếp theo đây được dựa trên những trải nghiệm thực tế
của tác giả tại trường Đại học Auckland, năm học 2017.

2

VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AUCKLAND – NEW ZEALAND

Trường đại học Auckland (“The University of Auckland” – gọi tắt là UoA) được thành lập vào
năm 1883 và là trường đại học công lập đa ngành lớn nhất và tốt nhất New Zealand tại thời
điểm hiện nay.
Theo báo cáo định kỳ năm, tổng số sinh viên của trường trong năm 2016 là 41.8668 bao gồm
6.000 sinh viên quốc tế đến từ 110 quốc gia khác nhau9 trong đó có 98 sinh viên Việt Nam. Tỷ
lệ sinh viên trên nhân viên của trường là 18.9 – một con số khá ấn tượng.

8
9

https://cdn.auckland.ac.nz/assets/AbbyMitchell/2016%20University%20of%20Auckland%20Annual%20Report.pdf
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-of-auckland#ranking-dataset/589595
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Trên bảng xếp hạng các trường đại học toàn cầu, UoA xếp hạng 165 10 theo The Times Higher
Education World University Rankings và đứng thứ 8111 trong danh sách các trường đại học
hàng đầu thế giới theo QS World University Rankings.
UoA là trường đại học duy nhất tại New Zealand tổ chức đào tạo bậc sau đại học cho chuyên
ngành thuế. Thời gian hoàn thành khóa học là 1 năm (nếu sinh viên học toàn thời gian) và từ 2
đến 4 năm (nếu sinh viên học bán thời gian).

3

CÁC QUAN SÁT VÀ NHẬN ĐỊNH

3.1

TRANG BỊ KỸ NĂNG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU CHO SINH VIÊN

3.1.1 Các kỹ năng chung
Tại UoA, tất cả các sinh viên năm 1 bậc đại học và sau đại học đều được khuyến nghị tham dự
chương trình hướng dẫn kỹ năng học tập và nghiên cứu vì đây được xem là nền tảng cho sự
thành công của sinh viên tại trường.
Chương trình bao gồm nhiều lớp kỹ năng được tổ chức liên tục trong 2 tháng đầu tiên của năm
học (cho sinh viên bậc đại học và sinh viên bậc thạc sĩ) và định kỳ hàng tháng cho nghiên cứu
sinh. Sinh viên phải đăng ký trước thông qua hệ thống thư viện online để có thể tham dự các
lớp học này.
Mỗi lớp học kéo dài từ 60 đến 90 phút và giới hạn từ 10 - 20 sinh viên tham gia. Điều này tạo
điều kiện cho sinh viên tiếp thu kiến thức một cách tập trung và có thể dễ dàng trao đổi những
thắc mắc của mình với người hướng dẫn và các sinh viên khác. Điều lưu ý là người hướng dẫn
tại các lớp học này bao gồm các chuyên gia nghiên cứu về giáo dục và ngôn ngữ (đa phần có
học vị tiến sĩ12), người trực tiếp phụ trách thư viện (“thủ thư”) và chuyên viên phụ trách hệ
thống công nghệ thông tin của trường.
Bên cạnh các lớp học dưới hình thức truyền thống – có sự tương tác trực tiếp giữa người
hướng dẫn và sinh viên, UoA còn có các khóa học online hoặc do UoA tự xây dựng hoặc
nhượng quyền từ các trường đại học danh tiếng khác như Đại học Cambridge (Anh), Đại học
Queensland (Australia), Đại học RMIT (Australia). Những lớp học online này nhằm

10
11
12

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-of-auckland#ranking-dataset/589595
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016

Theo thống kê cá nhân của người viết thong qua các lớp học mà người viết đã tham dự
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-

Đa dạng hóa hình thức truyền tải kiến thức trước thực tế một bộ phận không nhỏ sinh
viên đánh giá việc học online giúp họ tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn các lớp học truyền
thống;

-

Giảm tải áp lực cho hệ thống cơ sở vật chất của trường và giảm sự phụ thuộc vào chất
lượng và khả năng của người hướng dẫn;

-

Khai thác yếu tố sinh động của hình thức học online nhằm truyền tải những vấn đề mang
tính chất lý thuyết và khuôn mẫu như đạo văn (plagiarism) và tính trung thực trong học
thuật (academic integrity), phương thức trích dẫn (reference), cách thức trình bày báo
cáo hội thảo (seminar paper), chuyên đề (dissertation), luận văn (thesis).

Bản thân người viết, trong 2 tháng đầu tiên trong chương trình học tập tại đây đã tham gia 22
lớp học kỹ năng13 tập trung vào các nội dung sau:
-

Chiến lược để thành công tại trường đại học;

-

Kỹ năng công nghệ thông tin thiết yếu;

-

Kỹ năng đọc hiệu quả, suy nghĩ đa chiều và phản biện;

-

Cách thức sử dụng ngôn ngữ học thuật trong văn viết và nói;

-

Kỹ năng tìm tài liệu (như sách, tạp chí, chuyên đề) chuyên ngành hoặc theo yêu cầu của
giảng viên hoặc theo chủ đề, từ đơn giản đến nâng cao;

-

Phương thức trích dẫn và đảm bảo tính trung thực trong học thuật, chống đạo văn14;

-

Cân bằng và niềm vui trong cuộc sống.

Những lớp học này, theo nhận định của người viết, đã
-

Tập trung đúng đối tượng. Cụ thể sinh viên năm 1 bậc đại học và sau đại học cần được
trang bị những kỹ năng này nhằm vượt qua những khác biệt trong phương pháp học tập
giữa bậc học phổ thông và đại học, giữa bậc học đại học và sau đại học và giữa các nền
văn hóa giáo dục khác nhau;

-

Đảm bảo tính chất kịp thời và chú trọng vào yếu tố chất lượng khi mà các lớp học được
tổ chức trước khi sinh viên bắt đầu các môn học chuyên ngành, ở quy mô vừa phải và
dưới sự hướng dẫn của một đội ngũ có chuyên môn phù hợp.

13

Đây là những lớp học kỹ năng được người viết lựa chọn nhằm phù hợp với trình độ và nhu cầu học tập của
người viết, chưa phải là tất cả các lớp học kỹ năng mà UoA cung cấp cho sinh viên.
14

Trung thực trong học thuật là một trong những khóa học trọng tâm và được đầu tư thiết kế (online) của UoA.
Tất cả sinh viên đều phải hoàn thành khóa học này (kéo dài từ 2 đến 4 giờ tùy vào khả năng của sinh viên), đều
được kiểm tra nhận thức sau khi hoàn thành mỗi học phần. Cam kết trung thực, không đạo văn dưới bất kỳ hình
thức nào là một trong những chuẩn mực đạo đức của sinh viên UoA.
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-

Xây dựng được tính chủ động trong học tập cho sinh viên thông qua việc sinh viên phải
tự xác định khóa học nào cần thiết để đăng ký và quản lý thời gian tham dự các khóa học
này một cách hợp lý và hiệu quả;

-

Xây dựng đức tính trung thực trong học tập, nghiên cứu và thi cử - một biểu hiện của sự
văn minh trong môi trường học thuật và là tiền đề để sinh viên hòa nhập và thành đạt
trong môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

3.1.2 Kỹ năng chuyên ngành
Bên cạnh những kỹ năng học tập chung, các khoa của UoA còn tổ chức những khóa kỹ năng
học tập riêng cho sinh viên của mình. Điều này nhằm đảm bảo sinh viên đáp ứng được kỳ
vọng đào tạo của chuyên ngành, cũng như khả năng thuần thục sử dụng những công cụ, dữ
liệu phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.
Cụ thể, tại thời điểm bài viết, người viết đã tham gia 7 lớp học kỹ năng tìm dữ liệu luật chuyên
ngành do thư viện chuyên ngành luật Davis Law15 tổ chức. Các lớp học này được tổ chức với
quy mô nhỏ từ 5 – 10 sinh viên do thủ thư của thư viện hoặc chuyên gia của chính các cơ sở
dữ liệu luật chuyên ngành trực tiếp hướng dẫn. Sinh viên sẽ được làm quen với ít nhất 1 cơ sở
dữ liệu luật tại buổi học, tìm hiểu phương thức tìm dữ liệu và thực tập tìm dữ liệu trong các
trường hợp giả định bằng cách đặt ra những từ ngữ chính (“key word”) khác nhau phù hợp với
yêu cầu tìm kiếm.
Từ góc nhìn của người viết, việc được trang bị những kỹ năng này hết sức bổ ích và thiết thực
vì đã
-

Xây dựng tính chủ động tìm hiểu tri thức cho sinh viên ngay từ bước đầu tiên của quá
trình học tập;

-

Tạo thuận lợi cho sinh viên trong việc tìm kiếm dữ liệu phục vụ học tập và nghiên cứu,
tránh việc sử dụng những nguồn dữ liệu không chính thống và rơi vào tình huống đạo
văn ngoài ý muốn;

-

Trang bị kỹ năng học tập chuyên sâu vào chuyên ngành mà sinh viên đang học, điều này
góp phần không nhỏ trong việc duy trì sự yêu thích kiến thức chuyên ngành.

15

Thông tin về quá trình thành lập, chức năng hoạt động của thư viện chuyên ngành Davis Law tham khảo tại
https://www.library.auckland.ac.nz/about-us/libraries/davis-law
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3.2

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH THUẾ

3.2.1 Đa dạng nguồn giảng viên chất lượng cao
Giám đốc chương trình đào tạo MTaxS – Giáo sư Craig Elliffe16 là một người có kinh nghiệm
nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn thuế và pháp lý trước khi trở thành giảng viên của UoA. Vì
vậy, MTaxS đã được định hướng xây dựng với sự tham dự của nhiều giảng viên từ các nguồn
khác nhau17 bao gồm
-

Giáo sư, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực luật thương mại, chính sách công, tài chính
công;

-

Chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn thuế và pháp lý như chủ phần hùn (Partner), giám đốc
các công ty kiểm toán Big 4;

-

Chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng chính sách thuế như trưởng phòng chính sách của
cơ quan thuế quốc gia (Policy Manager, Inland Revenue);

-

Chuyên gia về chính sách thuế trong các tổ chức xã hội – nghề nghiệp như người đứng
đầu bộ phận thuế New Zealand trong Hiệp hội kế toán công chứng Australia – New
Zealand (Chartered Accountants Australia – New Zealand)

Các tiết học được giảng dạy bởi các giảng viên thỉnh giảng ngoài UoA đều có sự tham gia của
ít nhất 1 giảng viên UoA. Giảng viên UoA trong trường hợp này đóng vai trò điều phối, chủ
động tham gia đóng góp ý kiến, diễn giải lại một vấn đề khó khi giảng viên thỉnh giảng chưa
truyền đạt được hết ý tưởng và gợi mở vấn đề cho sinh viên đào sâu tìm hiểu. Việc kết hợp
này, theo quan sát của người viết, đã đạt được ít nhất ba mục tiêu
-

Kiểm soát được chất lượng bài giảng của nguồn giảng viên ngoài lĩnh vực học thuật,
đồng thời đảm bảo các nội dung trong chương trình được truyền tải đúng, đủ, đa dạng và
phong phú;

-

Tạo điều kiện để các vấn đề học thuật được so sánh, đối chiếu với thực tế và ngược lại.
Từ đó, khuyến khích sinh viên xây dựng cách suy nghĩ đa chiều và nâng cao yếu tố gắn
liền với thực tiễn của chương trình đào tạo;

-

16

Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường và các đơn vị có liên quan.

https://unidirectory.auckland.ac.nz/people/c-elliffe

17

http://www.law.auckland.ac.nz/en/for/future-postgraduates/fp-studyoptions/mtaxs.html#35155d9d8ca9e53e07ae8455e7d931df
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3.2.2 Khai thác tính đa chiều trong các vấn đề thuế
Với đặc thù của hệ thống pháp luật thuế, giảng viên luôn khuyến khích sinh viên xem xét và
đưa ra nhận định từ ba góc độ lập pháp (xây dựng chính sách thuế), hành pháp (thực thi các
chính sách này trong thực tiễn) và tư pháp (giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố tụng liên
quan đến chính sách thuế).
Thực tế tại khóa học mà người viết đang tham gia, việc đa dạng nguồn sinh viên bậc sau đại
học bao gồm sinh viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán/ tư vấn/ đại lý thuế,
sinh viên đã hoặc đang là cán bộ ngành thuế và sinh viên vừa chuyển tiếp từ bậc đại học đã
góp phần không nhỏ trong việc tạo ra một khóa học đa chiều nơi mà các vấn đề mà giảng viên
đưa ra đều được thảo luận từ nhiều góc độ khác nhau, thậm chí là trái chiều.
Điều nổi bật nhất trong trường hợp này, chính là vai trò của giảng viên trong việc khơi mở
tình huống (lựa chọn những tình huống gắn liền với nhiều luồng ý kiến khác nhau, những tình
huống mang tính thời sự kinh tế, chính trị hoặc có vai trò nền tảng trong hệ thống thuế), định
hướng thảo luận (thông qua việc hiểu rõ xuất phát điểm, đặc thù nghể nghiệp/ văn hóa của các
sinh viên trong lớp) và kết luận vấn đề theo hướng gợi mở.

3.2.3 Hỗ trợ sinh viên trước, trong và sau giảng dạy
Tại UoA, danh sách các tài liệu cần đọc (reading list) cùng đường link đến cơ sở dữ liệu chính
thức chứa các tài liệu này đều được công bố cho sinh viên trong một khoảng thời gian nhất
định (thông thường là một tháng) trước khi môn học được tiến hành giảng dạy chính thức.
Song song đó, nhà trường còn phát hành bản in của các tài liệu này với giá cả phải chăng
thông qua hệ thống nhà sách do UoA quản lý. Điều này tạo điều kiện cho sinh viên có thời
gian đọc, tìm hiểu sơ khởi các kiến thức/ từ ngữ chuyên ngành sẽ được giảng dạy và chuẩn bị
câu hỏi cho việc tham gia đóng góp ý kiến tại lớp học.
Bên cạnh những lớp học được tổ chức ở quy mô lớn với 50 – 100 sinh viên, nơi mà các vấn đề
lý thuyết sẽ trình bày theo hình thức độc thoại bởi giảng viên hoặc trao đổi giữa giảng viên với
sinh viên (lecture), UoA còn tổ chức các lớp trợ giảng (tutor) với quy mô từ 10 - 15 sinh
viên/lớp trong thời gian từ 2 đến 4 tiếng/tuần nhằm hệ thống lại kiến thức lý thuyết đã học, trả
lời các thắc mắc của sinh viên, thực tập các tình huống giả định, hướng dẫn cách thức làm đề
tài nghiên cứu, giải các bài tập, đề thi thử v.v…
Tất cả các sinh viên đều được khuyến khích tham gia các lớp trợ giảng này (chứ không chỉ
những sinh viên trình độ ngang hoặc dưới trung bình). Đồng thời, tất cả các giảng viên trực
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tiếp giảng dạy lý thuyết (bao gồm cả giáo sư) và một số nghiên cứu sinh tiến sĩ của chuyên
ngành đều tham gia vào việc trợ giảng.
Việc tổ chức các lớp trợ giảng này đã góp phần giải quyết hiệu quả một vấn đề thực tế luôn
tồn tại tại các trường đại học nơi mà khả năng tiếp nhận kiến thức của sinh viên là khác nhau
và chất lượng đầu ra của sinh viên chỉ có thể đảm bảo khi có sự phối hợp và trợ giúp từ lực
lượng giảng viên chuyên môn cao, tận tâm và giàu kinh nghiệm.

TÁC GIẢ
-

Nguyên sinh viên khóa 31, Khoa Tài chính công – Trường đại học Kinh tế Tp.HCM;

-

Phó trưởng phòng tư vấn thuế - pháp lý, Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN;

-

Học bổng phát triển khu vực Đông Nam Á 2016 - tài trợ bởi chính phủ New Zealand;

-

Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế tại Việt Nam;

-

Chứng chỉ kế toán công chứng Anh Quốc ACCA;

-

Đề tài “Luật thuế thu nhập cá nhân – Thực thi và hoàn thiện” - Giải nhì cuộc thi Sinh
viên nghiên cứu khoa học EUREKA 2009.

CÁC BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN
MÔN HỌC QUẢN LÝ VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN CÔNG
BÙI DUNG TÙNG & BÙI THÀNH TRUNG - UEH
Tóm tắt
Môn học Quản lý và định giá tài sản công là môn học tự chọn trong chương trình tiên tiến của
khoa Tài Chính Công. Quá trình chuẩn bị và soạn thảo đề cương cho môn học rào cản nhất
định ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy. Mục tiêu của tham luận là trình bày những khó
khăn và giải pháp đó để giải quyết chúng.
GIỚI THIỆU
Môn học Quản lý và định giá tài sản công là một học phần sau đại học thuộc “Chương trình
đào tạo tiên tiến quốc tế UEH”. Học phần này tập trung vào các vấn đề về quản lý, sử dụng tài
sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập,
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Bên cạnh đó, học phần cũng cung cấp cho học viên các
công cụ định giá tài sản nhà nước bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất;
quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
của cơ quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc. Hiện tại,
môn học đã có đề cương chi tiết học phần. Trong quá trình nghiên cứu và soạn thảo đề cương
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cho môn học, nhóm giảng viên phụ trách đã có được những thuận lợi nhất định, nhưng bên
cạnh đó, nhóm cũng gặp không ít khó khăn. Phần tiếp theo của tham luận sẽ trình bày về
những thuận lợi và khó khăn này, và kết luận.
KHÓ KHĂN TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
Tài liệu học tập
So với chương trình thông thường thì chương trình tiên tiến sử dụng toàn bộ chương trình,
giáo trình của các trường đại học nước ngoài, có điều chỉnh phù hợp với điều kiện của Việt
Nam. Và việc giảng dạy, học tập những chương trình này có thể một phần hoặc hoàn toàn
bằng tiếng Anh. Một trong những khó khăn của chương trình đào tạo tiên tiến được nhiều ý
kiến nhắc đến chính là khả năng tiếng Anh khá hạn chế của sinh viên. Với khả năng tiếng Anh
hạn chế, sinh viên sẽ khó tiếp thu được những kiến thức mà giảng viên truyền đạt, từ đó dẫn
đến tâm lý chán nản và không tập trung. Việc này kéo dài sẽ làm giảm sút chất lượng đào tạo
của môn học. Vì vậy, trong quá trình soạn thảo, nhóm giảng viên biên soạn băn khoăn trước
sự cần thiết của việc dịch giáo trình gốc từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Việc dịch sang tiếng
Việt sẽ hỗ trợ sinh viên tiếp thu bài giảng tốt hơn. Tuy nhiên, khối lượng công việc lớn như
vậy cần có sự hỗ trợ từ các nguồn lực khác.
Sự cân đối giữa nội dung môn học và thời lượng cho phép của môn học cũng là một trở ngại
trong quá trình nghiên cứu môn học. Học phần bao gồm hai nội dung chính: quản lý tài sản
công và định giá tài sản công. Bên cạnh các kiến thức được lấy từ giáo trình gốc tiếng Anh,
các nội dung của môn học cũng được thể hiện trong các văn bản luật, nghị định, thông tư liên
quan đến quản lý và định giá tài sản công. Khối lượng kiến thức nhiều có thể gây áp lực lớn
đến sinh viên. Do môn học chưa được giảng dạy nên nhóm biên soạn đề xuất nội dung giảng
dạy trên cơ sở cân đối nội dung và thời lượng. Tuy nhiên, có thể nội dung giảng dạy cần phải
được xem xét lại khi môn học vận hành dựa trên các quan sát thực tế về mức độ và khả năng
tiếp thu của sinh viên, cũng như sự thành công trên phương diện tỷ lệ hoàn thành mục tiêu
môn học.
Phương pháp đánh giá
Một vấn đề nữa cũng cần có những sự điều chỉnh chương trình tiên tiến là sự thống nhất trong
các tiêu chí đánh giá giữ các giảng viên với nhau và giữa các môn học. Do chú trọng vào kết
quả đầu ra, các tiêu chí của từng hoạt động đánh giá như này cần được xây dựng xung quanh
các mục tiêu đào tạo của chương trình học. Để thỏa mãn yêu cầu tuyển dụng, mục tiêu đào tạo
hướng tới việc đào tạo và bồi dưỡng những kỹ năng quan trọng cho người học như tư duy
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sáng tạo, giải quyết vấn đề, suy nghĩ tích cực, khả năng làm việc đội nhóm, …. Vì vậy, các
hoạt động đánh giá của phải đa dạng, gồm nhiều hoạt động khác nhau như tiểu luận, thuyết
trình, thảo luận nhóm, và kiểm tra.
Hiện tại, các giảng viên đều đánh giá sinh viên dựa trên các các hoạt động cơ bản và phân chia
điểm theo tỷ lệ 50/50 nhưng sự thống nhất trong cách thức đánh giá chưa cao. Điều này không
chỉ ảnh hưởng đến sự ổn định và tin cậy của kết quả đào tạo mà còn tạo ra những bối rối nơi
người học. Một khi nhà tuyển dụng không thể dựa vào kết quả đánh giá của từng môn học để
đưa ra các nhận định cơ bản về mức độ am hiểu kiến thức và các kỹ năng liên quan của sinh
viên sẽ dẫn tới nhiều chi phí không cần thiết. Dễ dàng nhận thấy họ cần phải bỏ nhiều chi phí
hơn trong quá trình tuyển dụng như những cân nhắc và do dự khi loại một ứng viên nào đó
trong vòng rà soát hồ sơ tuyển dụng. Ngoài chi phí đối với nhà tuyển dụng, nhà trường và
khoa cũng có thể nhận những đánh giá không tích cực về khả năng đào tạo. Đối với người
học, họ sẽ phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn để chứng minh năng lực làm việc của
mình đối với các doanh nghiệp mà họ nộp hồ sơ ứng tuyển.
GIẢI PHÁP
Tài liệu học tập
Để giải quyết những hạn chế về năng lực tiếng Anh, việc biên soạn các ghi chú bằng tiếng
Việt là việc làm cần thiết. Các ghi chú này tóm tắt nội dung chính và định nghĩa các thuật ngữ
quan trọng. Quan trọng hơn, phần ghi chú tiếng Việt này nên bao gồm những câu hỏi để định
hướng người học vào những nội dung quan trọng nhất. Để người học có thể rèn luyện các kiến
thức ở nhà, LMS là công cụ hỗ trợ đắc lực. Các gói SCORM cần thiết kế đảm bảo truyền tải
các nội dung kiến thức cơ bản và người học phải có sự nỗ lực nhất định để hoàn thành các bài
tập. Mục đích của những bài tập eLearning như thế này là hỗ trợ người học có thể nắm vững
các khái niệm quan trọng của môn học.
Nội dung môn học bao gồm hai phần là quản lý tài sản công và định giá tài sản công nên một
cách đơn giản có thể chia tỷ lệ nội dung kiến thức và thời lượng học tập theo tỷ lệ 50/50. Tuy
nhiên, tùy từng hoàn cảnh cụ thể có thể linh hoạt thay đổi tỷ lệ này. Nếu sinh viên đến từ các
chuyên ngành thẩm định giá, việc cắt giảm bớt khối lượng căn bản ở phần thẩm định giá và
giành nhiều thời gian và kiến thức hơn cho phần quản lý tài sản công là điều chỉnh cần thiết.
Phương pháp đánh giá
Có nhiều biện pháp khác nhau có thể tạo sự thống nhất trong đánh giá kết quả học tập của
sinh. Tuy nhiên, phương pháp Rubric được sử dụng phổ biến nhất bởi sự đơn giản và dễ áp
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dụng. Phương pháp này thiết lập thang đo cho các tiêu chí (kỹ năng, kiến thức) khác nhau.
Bảng dưới là phần một ví dụ cho việc sử dụng đánh giá Rubric cho bài tiểu luận của sinh viên.
Theo đó, bài luận của sinh viên sẽ được đánh giá trên 7 tiêu chí khác nhau, với 4 mức độ khác
nhau từ không đạt cho đến xuất sắc. Các mức độ này có thể được quy đổi thành thang điểm
tương ứng và tổng cộng điểm điểm của tất cả 7 tiêu chí là 100.
Bảng 1: thang đo Rubric cho bài tiểu luận
Xuất sắc

Tốt

Đạt

Không đạt

Sự phù hợp của

Tất cả ý tưởng

Các ý tưởng

Một vài ý tưởng,

Các ý tưởng và

ý tưởng và các

và khái niệm

quan và khái

khái niệm quan

khái niệm không

khái niệm

phù hợp với lập

niệm trọng được

trọng bị bỏ qua

phù hợp hoặc

luận

đề cập đến

không có câu trả
lời.

18-20

15-17

12-14

..-11

Các ý tưởng, lập
luận thống nhất

Các ý tưởng, lập

chặt chẽ và được

luận chưa được

phát triển. Tất cả

tổ chức chặt chẽ

Kết luận không

Không cho thấy

đều hướng tới

và chưa đủ để

được hỗ trợ bởi

bất kỳ nỗ lực

việc chứng minh

chứng minh sự

các bằng chứng

nào trong việc

Các ý tưởng,

sự đúng đắn của

đúng đắn của kết và lập luận

liên kết các lập

lập luận

kết luận.

luận.

chứng minh.

luận và thông tin

18-20

15-17

12-14

..-11

Rất nhiều bằng

Trình bày một

Chỉ một vài

Không có hoặc

chứng rõ ràng,

danh sách các

bằng chứng

có rất ít bằng

mang tính thời

bằng chứng

được sử dụng.

chứng liên quan

sự và từ các

nhưng không

Một vài nguồn

đến chủ đề.

nguồn đáng tin

biết sắp xếp các

chưa được cập

cậy.

thứ tự ưu tiên.

nhật và/hoặc

Bằng chứng

không đáng tin
cậy.
18-20

15-17

12-14

..-11
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Các ví dụ

Có một vài các

và/hoặc trải

Các ví dụ

ví dụ và/hoặc

Không sử dụng

nghiệm của bản

và/hoặc trải

trải nghiệm được hoặc có rất ít (1

Sử dụng các ví

thân được lựa

nghiệm của bản

được sử dụng và

hặc 2) các ví dụ

dụ và trải

chọn hiệu quả để thân về cơ bản

không phải lúc

và trải nghiệm

nghiệm của bản

minh chứng cho

ủng hộ cho các

nào cũng phù

liên quan đến

thân

các luận điểm.

luận điểm.

hợp.

các luận điểm.

9-10

7-8

5-6

<5

Độ sâu của

Xác định và thảo Xác định và thảo

Chưa xác định

Chưa xác định

phân tích và

luận sâu các khía luận sâu một vài

và/hoặc chưa

các khía cạnh

đánh giá

cạnh của vấn

khía cạnh quan

thảo luận sâu

quan trọng của

đề/câu hỏi cần

trọng của vấn

một vài khía

vấn đề/câu hỏi

giải quyết.

đề/câu hỏi cần

cạnh quan trọng

cần giải quyết.

giải quyết.

của vấn đề/câu
hỏi cần giải
quyết.

9-10

7-8

5-6

<5

Các ý chính

Các ý chính

được tổ chức

được tổ chức

thành các đoạn

thành các đoạn

văn và được

văn và được

Các ý chính

Không có bất kỳ

minh chứng và

minh chứng và

không được tổ

nỗ lực nào trong

phát triển chặt

phát triển bởi

chức thành các

việc tổ chức các

chẽ bởi các lập

các lập luận và

đoạn văn và

ý tưởng theo

luận và các bằng

các bằng chứng.

chưa được minh

một trật tự có

chứng. Giữa các

Giữa các ý

chứng và phát

logic và hợp lý

ý tưởng có sư

tưởng chưa có

triển bởi các lập

để trả lời câu

Tính logic của

liên kết với

sư liên kết với

luận và các bằng

hỏi/giải quyết

bài viết

nhau.

nhau.

chứng.

vấn đề.

9-10

7-8

5-6

<5

Sự rõ ràng và

Trình bày rõ

Trình bày khá rõ

Trình bày không

Trình bày không

tinh gọn trong

ràng, tập trung

ràng, tập trung

rõ ràng và quá

rõ ràng và lan
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cách hành văn

vào câu hỏi,

vào câu hỏi,

tổng quát và

man.

trong giới hạn số

trong giới hạn số

vượt giới hạn số

Có nhiều lỗi

từ.

từ.

từ.

nghiêm trọng

Không có bất kỳ

Có một vài lỗi

Có nhiều lỗi

chính tả và ngữ

lỗi chính tả và

chính tả và ngữ

chính tả và ngữ

pháp.

ngữ pháp nào.

pháp.

pháp.

9-10

7-8

5-6

<5

Tương tự, bảng 2 thể hiện thang đo Rubric đánh giá hoạt động thuyết trình của sinh viên. Theo
đó, kỹ năng thuyết trình sẽ được đánh giá ở 5 khía cạnh quan trọng, bao gồm cách thức tổ
chức các nội dung thuyết trình, sự am hiểu kiến thức chủ đề, cách xử lý câu hỏi, việc thể hiện
nội dung trên file trình chiếu, và quản lý thời gian và giao tiếp. Các tiêu chí này cũng được
đánh giá trên 4 mức độ, bao gồm không đạt, đạt, tốt, và xuất sắc.

Bảng 2: Rubric cho bài thuyết trình
4 - xuất sắc

3- tốt

1- đạt

0- không đạt

(18-20)

(15-17)

(12-14)

(-11)
Luồng thông
tin không nhịp

Tổ chức

Học viên thể hiện

Học viên

Khán giả khó

nhàng (rất

sự năng nổ, nhiệt

trình bày các

theo dõi phần

nhiều ngắt

huyết và trình bày

thông tin một thuyết trình do

thông tin một cách

cách logic

học viên đôi khi …) và khán

logic, cuốn hút, lôi

mà khán giả

trình bày lang

giả không chú

kéo sự tham gia

có thể theo

mang, không

ý bởi vì trình

của khán giả.

dõi được.

tập trung

tự các thông

quãng, à, ờ,

tin được sắp
xếp lộn xộn.
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Nắm vững

Kiến thức chủ đề

Không nắm

hầu hết kiến

Nắm vững một

vững các kiến

Thông tin chính

quả học

vài kiến quả

thức trong tài

xác, sâu sắc, và

tập, và nắm

học tập, và

liệu học tập

đầy đủ và được

vững nội

nắm vững nội

và bài giảng.

trích dẫn.

dung và ứng dung và ứng

Thông tinh

Mức độ nghiên

dụng .

dụng .

không chính

cứu sâu.

Mức độ

Mức độ nghiên xác và hầu hết

nghiên cứu

cứu không sâu. không được

tốt.

Xử lý câu hỏi

trích dẫn.

Học viên thể hiện

Học viên xử

sử hiểu biết hoàn

lý thông tin

Học viên không

chỉnh và trả lời tất

tốt và đưa ra

sử dụng thông

cả câu hỏi có lập

câu trả lời

tin linh hoạt và

luận giải thích và

được kỳ

chỉ trả lời một

thể hiện sự chuẩn

vọng cho các

phần câu hỏi.

bị kỹ lưỡng.

câu hỏi.

Học viên
không nắm
được thông tin,
và không trả
lời được câu
hỏi.

Phần trình
chiếu khi đọc
Phần trình

giống như một

Thuyết trình

Phần trình chiếu

chiếu rõ

danh sách các

không tập

thể hiện sự sáng

ràng, logic,

thông tin hơn là

trung và có

Trình chiếu

tạo và phong cách,

và chứa

phương tiện hỗ

nhiều lỗi.

(powerpoint)

và được trình bày

đựng thông

trợ cho phần

Sử dụng

rõ ràng và tinh

tin và hình

thuyết diễn dạt.

phương tiện

gọn.

ảnh thích

Trình bày

điện tử không

hợp.

không tinh gọn

sáng tạo.

và không rõ
ràng.
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Giọng nói rõ
ràng, phát
Giọng nói rõ ràng
và phát âm chuẩn,
chính xác các từ để
Giao tiếp và quản
lý thời gian

mọi khán giả có
thể nghe thấy bài
thuyết trình.
Bài thuyết trình
diễn ra trong thời
gian cho phép.

âm đúng hầu
hết các từ.
Hầu hết khán
giả có thể
lắng nghe
học viên
thuyết trình.
Bài thuyết
trình diễn ra
trong thời
gian cho

Giọng nói quá

Học viên nói lí

yếu, phát âm

nhí, phát âm

sai. Khán giả

không đúng

gặp khó khăn

các thuật ngữ,

trong việc lắng

nói quá nhỏ để

nghe học viên

mọi người

thuyết trình

trong lớp có

và/hoặc bài

thể nghe được.

thuyết trình

Bài thuyết

tương đối

trình quá ngắn

ngắn/dài.

hoặc quá dài.

phép.
Tổng
Nhận xét
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MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ DẠY VÀ HỌC
KHI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
VŨ THỊ MINH HẰNG - UEH
Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang nền kinh tế tri thức, vai trò của các trường
ĐH càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một trong những thách thức của các trường ĐH
là phải đào tạo được sinh viên đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Học tập trong môi
trường đaị học có sự khác biệt cơ bản với bậc phổ thông là quá trình chủ động nên thầy
không thể học thay trò. Tuy nhiên, với phương pháp dạy học truyền thống thì quá trình học
của sinh viên vẫn mang tính thụ động, do vậy hiệu quả của việc dạy và học chưa cao. Trong
thời gian qua cùng với quá trình cải cách giáo dục , Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ
sở giáo dục và đào tạo chuyển đổi theo hướng giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung
tâm. Đây là một phương pháp giảng dạy mới làm người học có khả năng tự học và giúp thời
gian trên lớp được sử dụng có hiệu quả hơn. Tại trường chúng ta, phương pháp này cũng được
đề cập đến nhiều từ khi chúng ta chính thức áp dụng học chế tín chỉ thì việc đổi mới phương
pháp giảng dạy càng được quan tâm. Đặc biệt, hiện nay khi chúng ta đang từng bước triển
khai chương trình tiên tiến với yêu cầu đặt ra là áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại
nhằm giúp sinh viên tiếp thu tốt hơn chương trình đào tạo . Qua thực tiễn giảng dạy, cá nhân
tôi xin phép được có một vài trao đổi về phương pháp giảng dạy chủ động để chúng ta có thể
sử dụng thời gian trên lớp một cách hiệu quả.
Có rất nhiều phương pháp giảng dạy chủ động, song nhìn chung ,chúng ta có thể tạm phân
chia các phương pháp giảng dạy chủ động thành 2 nhóm, tùy theo mức độ gắn kết với thực tế
ít hay nhiều: Nhóm phương pháp giúp sinh viên học tập chủ động (Active Learning) và Nhóm
phương pháp giúp sinh viên học tập qua trải nghiệm (Experiential Learning). Theo tôi bước
đầu với điều kiện vật chất còn hạn chế thì phương pháp giảng day theo hướng chủ động là phù
hợp hơn .
Ph ương pháp giảng dạy chủ động là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ
những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo
của người học.
"Chủ động" trong phương pháp giảng dạy chủ động được dùng với nghĩa là hoạt động tích
cực, trái nghĩa với bị động, thụ động. Phương pháp giảng dạy chủ động hướng tới việc hoạt
động hóa, chủ động hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy
tính chủ động của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính chủ động của
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người dạy, tuy nhiên để dạy học theo phương pháp chủ động thì giảng viên phải nỗ lực nhiều
so với dạy theo phương pháp thụ động. Điều này cũng cần được thể hiện rõ qua việc thiết kế
đề cương chi tiết môn học (syllabus). Chúng ta không nên quan niệm rằng đề cương chi tiết
môn học là bảng liệt kê các nội dung kiến thức cần được học mà nên hiểu đó là kế hoạch các
hoạt động giúp người học đạt được các mục tiêu. Do vậy, phương pháp dạy và học tập cần
được thể hiện rõ trong đề cương. Người giảng viên phải tạo ra được các cơ hội học tập, thông
qua các hoạt động đa dạng, kích thích sinh viên khám phá, áp dụng, phân tích và đánh giá các
ý tưởng hơn là truyền đạt thông tin một chiều. Sinh viên sẽ có cơ hội được thắc mắc, nêu lên
các vấn đề để xoay quanh các khái niệm hay các ý tưởng, từ đó tiến tới giải quyết các vấn đề.
Người học sẽ cảm thấy luôn ý thức được quá trình học của họ, họ đang học gì và phải học như
thế nào. Đây cũng chính là cách nâng cao cho người học cách xây dựng động cơ học tập và
hình thành thói quen học tập suốt đời. Các nghiên cứu cho thấy sinh viên gần như đạt được
các kết quả mong muốn và họ cảm thấy thỏa mãn với nền giáo dục mà họ nhận được khi họ
được học một cách tích cực, được tham gia chủ động với đa dạng các hoạt động học tập. Học
tập chủ động giúp sinh viên có được cách tiếp cận sâu trong quá trình học.
Cách tiếp cận sâu có nghĩa là sinh viên chủ tâm để tìm hiểu các khái niệm, thay vì đơn thuần
chỉ tái thể hiện thông tin trong các bài thi (Edward và cộng sự, 2007). Một số nghiên cứu của
Biggs (2003) cho thấy rằng có mối liên quan chặt chẽ giữa các hoạt động của người học với
hiệu quả học tập. Tỉ lệ tiếp thu kiến thức của người học tăng lên cao khi được vận dụng đa
giác quan vào hoạt động học tập, được sử dụng trong thực tế và đặc biệt nếu được dạy lại
(truyền đạt lại) cho người khác. Như vậy có thể nhận thấy : giảng dạy chủ động chính là tổ
chức các hoạt động học tập đa dạng và phong phú giúp làm tăng khả năng lĩnh hội kiến thức.
Giảng dạy tích cực thực chất là tích cực hoá sinh viên trong giờ học, tuỳ theo mức độ hợp tác
của sinh viên, công tác chuẩn bị của giảng viên, trình độ giảng viên, thói quen học tập của sinh
viên mà tổ chức dạy học tích cực nhiều hay ít để phù hợp với mục tiêu đào tạo.
Thói quen lười tư duy trong quá trình học đã tồn tại cố hữu trong sinh viên. Có một thực tế là
đã qua rồi cái thời thầy đọc trò ghi, thầy nói gì trò chép nấy vì bây giờ giáo trình, tài liệu tham
khảo khá đầy đủ. Thay vào đó là hình thức thầy giảng trò nghe, mà có nghe hay không thì thật
ra giáo viên cũng không biết chắc, vì nhiều sinh viên vẫn nhìn thầy chăm chú nhưng tâm hồn
thì đang thơ thẩn nơi nào. Rất ít sinh viên hào hứng trả lời các câu hỏi mà giáo viên đặt ra.
Nhiều sinh viên không làm trước bài tập ở nhà mà đến lớp mới làm. Những tiết học đầu giờ
buổi chiều và những tiết cuối sinh viên thường mất tập trung nên hiệu quả giờ giảng thấp. Sự
60

Hội nghị phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học và điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học chương trình tiên tiến quốc tế khoa tài chính công

thiếu tích cực trong học tập của sinh viên cũng đã làm giảm sự nhiệt tình trong giảng dạy của
giáo viên và như vậy việc dạy và học trở nên nhàm chán và mang tính đối phó.
Để thay đổi thói quen này tuy không phải là dễ nhưng hoàn toàn có thể làm được. Và hơn ai
hết, chính chúng ta, những người thầy phải khởi xướng sự thay đổi đó. Bản thân tôi cũng đã
thử nghiệm phương pháp dạy tích cực trong nội dung môn học và kết quả cho thấy nếu chúng
ta khởi xướng và có biện pháp thúc đẩy, đánh giá tốt thì khả năng tự học của sinh viên sẽ ngày
càng được nâng cao. Theo quan điểm và kinh nghiệm của bản thân, khi áp dụng phương pháp
giảng dạy tích cực, chúng ta nên tập trung vào những vấn đề sau:
1. Giáo trình:
Theo dạy học tích cực, người học phải nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp nên giáo trình là
công cụ không thể thiếu. Giáo trình phải được viết sao cho người học có thể tự học được.
Trong giáo trình chỉ nên đưa những kiến thức cốt lõi, còn những kiến thức nâng cao người học
sẽ đọc ở tài liệu tham khảo. Khi viết giáo trình phải nắm vững mục tiêu của học phần, mục
tiêu của từng bài thì mới nêu bật được nội dung cần thiết và mới có cách viết phù hợp, đơn
giản hóa các vấn đề phức tạp, để giáo trình trở thành giáo trình tự học.
Đối với các môn học thuộc chuyên ngành kế toán, tài chính, rất nhiều môn đòi hỏi sự kết hợp
chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành (làm bài tập), do vậy, cần xây dựng hệ thống bài tập đa
dạng từ cơ bản đến nâng cao để sinh viên có thể ứng dụng lý thuyết đã nghiên cứu từ mức
thấp đến cao.
2. Sự chuẩn bị của GV và SV
Như đã đề cập ở trên, trong giảng dạy chủ động giảng viên không còn đơn thuần đóng vai trò
là người truyền đạt kiến thức mà trở thành người hướng dẫn cho sinh viên trên con đường đi
tìm tri thức. Một cách cụ thể hơn, người thầy còn đóng vai trò thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các
hoạt động độc lập hoặc theo nhóm nhỏ để sinh viên tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ
động đạt các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình. Trên lớp,
sinh viên hoạt động là chính, giảng viên chỉ là người hướng dẫn; chọn lọc phương pháp giảng
dạy và phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu và nội dung bài giảng. Trong quá trình
giảng dạy, ngoài giờ lên lớp, người thầy còn phải theo dõi các hoạt động tự học của sinh viên,
giúp đỡ khi cần thiết, trao đổi thảo luận và góp ý để người học đi đúng hướng. Như vậy, người
thầy trong giảng dạy và học tập chủ động cần phải đầu tư công sức và thời gian rất nhiều so
với kiểu dạy và học thụ động mới có thể thực hiện bài lên lớp với vai trò là người gợi mở, xúc
tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổicho sv
61

Hội nghị phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học và điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học chương trình tiên tiến quốc tế khoa tài chính công

GV phải hoạch định trước cho từng chương, chuẩn bị tài liệu , câu hỏi gợi ý trước cho SV tự
đọc ,tự nghiên cứu trước .Việc làm này sẽ giúp sinh viên nghiên cứu một cách trọng tâm, đúng
mục tiêu của bài học. Đối với môn học có bài tập thì nên yêu cầu làm các bài tập phù hợp sau
từng nội dung nghiên cứu.
-

Khi lên lớp:

+ Yêu cầu sinh viên trình bày lại các vấn đề đã nghiên cứu để kiểm tra mức độ hiểu bài của
sinh viên (trả lời các câu hỏi đã cho trước). Nên khuyến khích sinh viên trình bày các vấn đề
theo ý hiểu, tránh để sinh viên nói lại các vấn đề của bài học như học thuộc lòng mà không
nắm được bản chất của vấn đề.
+ Sau đó, giáo viên giảng giải những vấn đề mà sinh viên hiểu chưa đúng và giải đáp các thắc
mắc cho họ. Nếu đủ điều kiện thì tổ chức thảo luận ngắn để làm rõ các vấn đề thuộc về bản
chất.
Để thúc đẩy sinh viên hăng hái tham gia học tập (trình bày, phát biểu ý kiến, sửa bài tập) nên
cho điểm khuyến khích đối với các sinh viên tích cực xây dựng bài. Ngược lại, cũng cần cho
điểm phạt nếu sinh viên không chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Có vậy mới tích cực hóa sinh
viên trong quá trình học.
3- Đánh giá môn học
Điểm quá trình thiết kế tích hợp bao hàm tất cả các hoạt động tích cực của SV trên lớp như:
Tham gia thuyết trình , phát biểu trước lớp, chuyên cần , dự thi kiểm tra
Điểm thuyết trình của các nhóm cũng bao gồm : nội dung , cách trình bày và ứng xử trả lời
tương tác với các bạn…
Đề thi hoặc đề kiểm tra cũng không nên ra quá khó hoặc quá dễ vì như vậy sinh viên sẽ
không biết được mình đang đứng ở mức độ nào để phấn đấu. Rõ ràng, khi đi học, điểm luôn là
mối quan tâm hàng đầu của sinh viên, có tác dụng khuyến khích các em chăm chỉ, chuyên cần
học tập. Vì vậy, nó cần được sử dụng làm đòn bẩy thực sự trong dạy học tích cực.
4- Một số lưu ý khác
Các phương pháp giảng dạy chủ động tỏ ra hiệu quả đối với các lớp học ít người, chừng
khoảng 30 – 40 sinh viên. Khi triển khai các phương pháp này tại các lớp học đông hơn cần có
những giúp đỡ của trợ giảng hoặc các thiết bị kỹ thuật điện tử. Chẳng hạn khi cần kiểm tra
nhanh khả năng hiểu và nắm bắt các khái niệm của sinh viên trong lớp học với khoảng 100
sinh viên thì giảng viên không thể đặt câu hỏi chung cho cả lớp được. Các trường ĐH ở Mỹ
thường được trang bị Hệ thống trả lời cá nhân (Personal Reponse System – PRS) hoặc Clicker
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đối với các lớp học đông Do đó hiện trường đã và đang hoàn thiện cho hệ thống LMS là hoàn
toàn phù hợp.
Điểm lưu ý khác ,trong chương trình tiên tiến mà chúng ta đang triển khai , một trong những
thách thức lớn là hầu hết tài liệu là của nước ngoài nên khả năng đọc hiểu của thầy và trò là
rào cản . Đôi khi chúng ta lại biến buổi học thành buổi luyện dịch của thầy và trò??
5. Kết Luận :
Một khi sinh viên tự khám phá ra tri thức mới thì các em sẽ cảm thấy hứng thú hơn với việc
học. Điều này không chỉ tốt cho các em khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường mà còn hữu ích
ngay cả khi các em đã ra trường, làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào thì cũng luôn phải học và tự học
suốt đời thì mới có thể đáp ứng, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Còn đối với giáo viên thì niềm
say mê học tập của sinh viên luôn truyền cảm hứng cho các thầy cô giảng dạy hăng say và nhiệt
tình hơn.Từ đó cho thấy sự cần thiết trong đổi mới dạy và học theo hướng tích cực là cần đựơc
nhân rộng ./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO :
1.- Biggs J. (2003), Teaching for Quality Learning At University, 2nd ed., The Society for
Research into Higher Education and Open University Press, Berkshire, England
2-. Edward F. C., Johan M., Sören Ö., and Doris R. B. (2007), Rethinking Engineering
Education - The CDIO Approach. Springer Science+Business Media, p. 286.
3 - Nguyễn Thành Hải, Phùng Thúy Phượng, Đồng Thị Bích Thủy (2010)-GIỚI THIỆU
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CẢI TIẾN GIÚP SINH VIÊN HỌC TẬP CHỦ
ĐỘNG VÀ TRẢI NGHIỆM, ĐẠT CÁC CHUẨN ĐẦU RA THEO CDIO Trung tâm Nghiên
Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học ĐH Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc
Gia Tp.HCM - TÀI LIỆU HỘI THẢO CDIO 2010

63

Hội nghị phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học và điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học chương trình tiên tiến quốc tế khoa tài chính công

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH
TIÊN TIẾN – HỌC PHẦN NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
DIỆP GIA LUẬT - UEH
I. TỔNG QUAN VỀ HỌC PHẦN “NHẬP MÔN TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ” THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH
Dựa trên cơ sở triết lý khi triển khai chương trình tiên tiến quốc tế của UEH, đó là: Dạy những
gì các trường đại học tiên tiến trên thế giới đang dạy; Dạy bằng phương pháp các trường đại
học tiên tiến trên thế giới đang sử dụng (các cơ sở học liệu, công cụ hỗ trợ giảng dạy
kèm theo). Khi triển khai các môn học của chương trình tiên tiến quốc tế do khoa tài chính
công đảm nhận, cụ thể là môn lý thuyết tài chính tiền tệ xác định:
1. Mục tiêu môn học
-

Kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng hiểu được các thông tin cơ bản về tài chính –

tiền tệ; Cụ thể, sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể đạt được các mục tiêu về tư duy,
kiến thức, kỹ năng và thái độ
-

Thông qua những qui định trong học tập kết hợp với phương pháp giảng dạy tích cực và

học tập chủ động, môn học sẽ góp phần xây dựng thái độ trung thực, hợp tác, tôn trọng qui
định, và thiện ý học hỏi.
2. Tài liệu tham khảo:
Theo tiêu chí của chương trình tiên tiến quốc tế giảng dạy bằng tiếng Việt nhưng giáo trình
quốc tế. Giáo trình này sẽ được dịch có bản quyền sang tiếng Việt cho năm 1 và 2 của bậc đại
học, trong khi năm thứ 3 và 4 bậc đại học và toàn bộ bậc cao học sẽ sử dụng trực tiếp giáo
trình tiếng Anh của các nước như Hoa Kỳ, Anh quốc, Châu Âu, Australia, v.v… Do học phần
tài chính tiền tệ được giảng ở năm 2 bậc đại học bà bậc cao học chuyên ngành tài chính công,
vì vậy khi xây dựng syllabus môn học đã xác định các giáo trình sau:
-

Mishkin, F. S., 2004, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 10th
Global Edition, Pearson Addison Wesley, Boston.”

-

Giáo trình Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ Chủ biên PGS.TS Sử Đình Thành và TS Vũ Thị
Minh Hằng Chủ biên, xuất bản 2008.

-

Những tài liệu khác về tài chính – tiền tệ.

II. NHỮNG NHẬN ĐỊNH KHI TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TÀI CHÍNH
– TIỀN TỆ
Là một giảng viên nghiên cứu và giảng dạy môn học này, tôi có một số nhận định sau:
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1. Thuận lợi chung:
- Từ phía lãnh đạo nhà trường
+ Về chuyên môn, điểm thuận lợi lớn nhất từ Ban giám hiệu nhà trường là luôn có sự quan
tâm chỉ đạo sát sao tình hình triển khai thực hiện chương trình tiên tiến của trường cũng
như của khoa, tiếp nhận những ý kiến phản hồi từ khoa để có những biện pháp hỗ trợ kịp
thời nhằm đảm bảo đưa chương trình tiên tiến vào vận hành hiệu quả. Chỉ đạo rà soát cẩn
trọng syllabus, nội dung từng học phần trước khi chính thức áp dụng. Đặc biệt là tổ chức
hội nghị cấp trường và khoa đánh giá triển khai chương trình tiến tiến.
+ Về tài chính và cơ sở vật chất, nhà trường có sự đầu tư đã dành ra một bộ khoản chi lớn chi
mua sắm giáo trình tài liệu tham khảo nước ngoài cho các môn học trong chương trình tiến
tiến theo đề nghị của các khoa. Trong đó, phòng khoa học hợp tác quốc tế hỗ trợ trong việc
mua giáo trình tài liệu tham khảo theo đề nghị của các khoa, bộ môn đề nghị. Bên cạnh đó,
phòng hợp tác quốc tế còn xúc tiến đàn phán với các nhà xuất bản để mua bản quyền dịch
giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học trong chương trình tiên tiến.
- Giáo viên trong bộ môn:
Tất cả giáo viên trong bộ môn đảm nhận các môn được phân công đã có sự nổ lực lớp trong
việc chuẩn bị các điều kiện để có thể giảng dạy theo nội dung mới. Cụ thể:
+

Nhận thức rõ về xu hướng phát triển tất yếu của nhà trường, những thay đổi trong chương
trình đào tạo từ đó tham gia tích cực trong quá trình xây dựng hoàn thiện và triển khai
chương trình mới;

+

Các thầy cô trao dồi kiến thức ngoại ngữ để đọc được tài liệu chính đã thông qua;

+

Nổ lực trong việc soạn và hoàn thiện bài giảng;

+

Phương pháp giảng dạy chủ động có sự hợp tác giữa giảng viên và sinh viên cũng đã được
bộ môn từng bước áp dụng trong nhiều học kỳ qua. Điều này cũng tạo nên sự thuận lợi khi
triển khai chương trình tiên tiến.

+

Bộ môn có nhiều thầy cô tham gia nghiên cứu khoa học, với kinh nghiệm đọc tài liệu nước
ngoài sẽ giúp sinh viên có thể tiếp cận đọc tài liệu và nghiên cứu tốt trong quá trình học
tập – nghiên cứu khoa học.

- Sinh viên
Là khoa đào tạo chuyên ngành, môn tài chính tiền tệ cũng như các môn khác do khoa đảm
nhận là từ học kỳ 3 trở đi, cho nên sinh viên đã phần nào tiếp cận được một cách cơ bản cách
học các học phần trong chương trình tiên tiến. Như: sử dụng tài liệu tiến Anh, học E-learning,
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cách thức đánh môn học…. điều này, phần nào giúp cho khoa, bộ môn dễ dàng triển khai môn
học mới.
2. Thách thức
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản trên, khi triển khai môn tài chính tiền tệ cũng như
các môn học khác theo tôi bộ môn gặp những khó khăn sau:
- Đội ngũ giáo viên
+ Nội dung bài giảng chưa được trải nghiệm, với việc áp dụng nội dung và phương pháp giảng
dạy mới giai đoạn đầu sẽ gắp nhiều khó khăn.
+ Theo yêu cầu chương trình tiên tiến quốc tế, tài liệu sử dụng đối với môn tài chính tiền tệ là
tiếng anh và được giảng dạy bằng tiếng việt. Để bài giảng có chất lượng cao thì giáo viên
phải đọc rất nhiều tài liệu khác hỗ trợ, tuy có những cố gắng lớn như hạn chế về trình độ
ngoại ngữ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng bài giảng trong giai đoạn đầu, do giáo viên
chương đọc được nhiều tài liệu mới. Đặc biệt, là trong tương lai sẽ áp dụng một phần số tiết
lên lớp phải giảng dạy bằng tiếng anh, thì đây là một trở ngại lớn đối với các thầy cô lớn
tuổi mà trước đây không học ở nước ngoài.
- Sinh viên
+

Thái độ học tập: Đa phần sinh viên có tính thần và thái độ học tập nghiêm túc, chịu khó
đọc tài liệu chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận sinh viên chưa
thật sự học tập nghiêm túc, (điển hình k41 vẫn còn rất nhiều em chưa chuẩn bị bài tốt,
chưa nghiêm tức trong giờ học, nên kiến thức tiếp thu vẫn còn hạn chế).

+

Hạn chế ngoại ngữ: Theo chương trình tiên tiến, đòi hỏi sự chủ động của sinh viên rất lớn.
Sinh viên phải đọc tài liệu rất nhiều, thời gian lên lớp chủ yếu giáo viên giới thiệu các nội
dung cơ bản và trao đổi. Nếu không đọc tài liệu trước khi lên lớp sinh viên sẽ khó theo kịp
với chương trình. Mặc dù, hiện nay sinh viên được học ngoại ngữ rất sớm, những sinh viên
giỏi ngoại ngữ thì dễ dàng đọc tài liệu và chuẩn bị bài tốt thì sẽ rất thuận lợn khi tiếp thu
kiến thức. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận sinh viên bị hạn chế về trình độ ngoại ngữ, nên
việc đọc giáo trình, tài liệu môn học chưa được tốt. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả
học tập.

- Cơ sở học liệu
Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, bộ môn đang nghiên cứu dịch tài liệu phục vụ giảng
dạy môn tài chính tiền tệ. Tuy nhiên, do tuân thủ về bản quyền sách nước ngoài nên hiện nay
vẫn chưa thể tiến hành dịch tài liệu sang ngôn ngữ Việt để phục vụ cho việc giảng dạy.
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III. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
Để triển khai giảng dạy thành công và có hiệu quả các học phần trong chương trình tiên tiến
quốc tế nói chung và môn tài chính tiền tệ nói riêng, theo tôi cần phải thực hiện các giải pháp :
-

Đối với nhà trường

+ Mặc dù nhà trường, hội đồng khoa học đã có đánh giá thận trọng khi hoàn thiện chương
trình tiên tiến quốc tế, tuy nhiên trong quá trình vận hành cần thiết phải có sự điều chỉnh
hoàn thiện. Nội dung chương trình cần phải phù hợp với thực tiễn thị trường lao động Việt
Nam gắng với xu hướng hội nhập quốc tế. Bởi vì, theo đánh giá của các giáo viên trong
trường, chương trình tiên tiến được xây dựng trên nền tảng chương trình đào tạo của các
trường tiên tiến trên thế giớ. Bên cạnh đó, nên quan tâm đến việc phối kết hợp với nhiều
khoa chuyên ngành nhằm phát huy thế mạnh chuyên môn giảng dạy chuyên sâu của giáo
viên các chuyên ngành khác.
+ Hiện nguồn tài liệu tham khảo của môn học là tài liệu nước ngoài, giá thành rất cao, sinh
viên khó có thể mua được tài liệu này để sử dụng. Để đảm bảo quy định về bản quyền thư
viện trường nên có kế hoạch mua sắm bản cứng và bản tài liệu mềm để sinh viên có thể tiếp
cận được nguồn tài liệu tham khảo tốt hơn.
-

Đối với khoa và bộ môn

+ Giám sát tiến độ thực hiện triển khai các môn học thuộc khoa, bộ môn đảm nhận trong
chương trình, theo kế hoạch thực hiện của nhà trường, và thời khóa biểu từng học kỳ, nhằm
đảm bảo các giáo viên không bị động khi lên lớp.
+ Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học, bộ môn tổ chức các buổi sinh hoạt bộ môn để
các giáo viên thao giảng các chương trong môn học.
-

Đối với đội ngũ giáo viên bộ môn

Thầy, cô giáo viên cần quyết tâm hơn trong đổi mới tư duy và nổ lực trong việc học tập nâng
cao trình độ để có thể tiếp nhận và tham gia giảng dạy tốt các môn học trong chương trình tiên
tiến. Đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu tiếng anh để có thể đọc các tài liệu nước ngoài phụ vụ cho
môn học, tiến tới tương lai các thầy cô trẻ sẽ tham gia giảng dạy môn học này bằng tiếng anh
cho các hệ đào tạo chất lượng cao.
Tóm lại trên đây là một số ý kiến, nhận xét mang tính cá nhân đối với một số vấn đề về nội
dung môn học. Những ý kiến và nhận xét trên dựa vào những kiến thức và kinh nghiệm tích
lũy được trong quá trình giảng dạy. Với mong muốn đóng góp ý kiến nhằm triển khai tốt chưa
trình tiến tiến quốc tế trong thời gian tới, các nhận xét kết luận và kiến nghị cũng chưa hoàn
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toàn chuẩn xác, đầy đủ, mong nhận được các đóng góp chân thành của quý thày cô trong bộ
môn Tài chính tiền tệ và các thầy cô trong khoa.
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ĐẢM BẢO SỰ ĐỒNG BỘ VÀ ỔN ĐỊNH
TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN
NGUYỄN ANH TUẤN - UEH
Lời tựa : Xây dựng triển khai chương trình tiên tiến là một trong những chiến lược phát triển
của trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM đã và đang tiến hành thực hiện một cách khẩn trương,
nghiêm túc trong thời gian qua, qua đó nhằm thực hiện mục tiêu “ đổi mới đổi mới căn bản và
toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa dân chủ
hóa và hội nhập quốc tế ” theo Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần XI đặt ra. Xây dựng và
thực hiện chương trình giảng dạy tiên tiến đã và đang đặt ra những thách thức cho đội ngũ
giảng viên, khoa, bộ môn là làm cách nào vận hành tổ chức giảng dạy một cách trơn tru, đồng
bộ trong từng học phần để mang lại một kết quả về chất lượng cho người học ở các giảng
đường khác nhau một cách tương đối đồng đều và thống nhất về nội dung là điều mà mỗi
giảng viên và bộ môn cần phải quan tâm.
Bộ môn Tài chính tiền tệ là bộ môn lớn và có số lượng giảng viên nhiều nhất gồm 09 / 20
giảng viên khoa Tài chính công, đảm nhận giảng dạy 6 học phần trong đó có 05 TS và 4 ThS.
Số giảng viên được đào tạo từ nước ngoài là 4, số giảng viên được đào tạo trong nước là 5 và
được giữ lại làm giáo viên. Với cơ cấu nguồn nhân lực này ít nhiều có những thuận lợi khó
khăn trong việc triển khai chương trình tiên tiến.
Thuận lợi Thứ nhất lực lượng giảng viên có chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính ngân
hàng và kinh nghiệm giảng dạy tương đối tốt.
Hai là những kiến thức trong giáo trình, tài liệu mới nhiều giảng viên đã từng nghiên cứu sử
dụng trong giảng dạy trước đó, do vậy việc cập nhật bổ sung những kiến thức, khái niệm mới
tương đối thuận lợi, lợi thế này có thể tận dụng khai thác phục vụ giảng dạy có hiệu quả và
khắc phục được phần nào những khó khăn trong giảng dạy những khóa đầu tiên áp dụng
chương trình tiên tiến.
Tuy nhiên thực hiện chương trình tiên tiến cũng có những khó khăn thách thức ít nhiều tùy
thuộc vào từng môn học. Trong bài viết này tôi xin đề cập tới học phần TCTT nơi có nhiều
giảng viên cùng tham gia giảng dạy, với học phần có số lượng giảng viên cùng tham gia giảng
dạy cho nhiều lớp khác nhau có thể lên tới 6,7 giảng viên cùng phụ trách một học phần. Vấn
đề đặt ra là làm sao chúng ta có thể đảm bảo được sự tương đồng trong nội dung và kiến thức
cho từng lớp, đồng thời cũng phải đảm bảo cho được chất lượng của chương trình tiên tiến là
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một thách thức không nhỏ cho từng môn học và cho mỗi bộ môn. Do vậy theo ý cá nhân tôi
cần nhanh chóng thực hiện ngay một số biện pháp
Chuơng trình tiên tiến với đề cương môn học cần phải được từng giáo viên tham gia xây dựng
đóng góp thảo luận cụ thể, vấn đề này chúng ta đã tiến hành làm trong nhiều năm trước nhưng
có thể nhận thấy thực tế sự tham gia góp ý của giảng viên có chủ động, tích cực theo đúng tinh
thần của chương trình đào tạo tiên tiến. Sự tham gia tích cực của các thành viên trong bộ môn,
ngay từ lúc xây dựng đề cương cho môn học của mình sẽ cho phép từng giảng viên biết được
hệ thống, cấu trúc của môn học, kết cấu từng chương. Điều này mang lại cảm nhận cho chúng
ta một diện mạo ban đầu về học phần chúng ta đang xây dựng, nếu làm tốt khâu này nhận định
về diện mạo môn học sẽ rõ nét hơn và khi bắt tay vào biên soạn giảng dạy sẽ có thuận lợi rất
nhiều cho chúng ta.
Tuy nhiên nếu bước đầu tiên này chuẩn bị chưa kỹ lưỡng và chưa có sự tham gia tích cực có
hiệu quả của các thành viên trong bộ môn sẽ dẫn đến những hạn chế rất nhiều trong bước tiếp
theo hệ quả tất nhiên là ảnh hưởng đến độ chênh lệch rõ nét trong giảng dạy của từng giảng
viên là tất nhiên. Trách nhiệm này thuộc về bộ môn và các thành viên được phân công giảng
dạy học phần này. Mặt khác cũng cần nhận thấy rằng khi bắt tay vào việc chuẩn bị bài giảng
vẫn luôn có một khoảng cách nhất định giữa đề cương đã xây dựng trước đó với bài soạn của
từng giảng viên, do đề cương chỉ trình bày tổng thể còn phần bài giảng đòi hỏi giảng viên phải
biên soạn chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết hơn. Mặt khác sự chênh lệch về trình độ ngoại ngữ
cũng là một thực tế cũng đưa đến sự cảm nhận và hiểu biết cũng khác nhau.
Một vấn đề khác là đối với giảng viên những kiến thức cơ bản về kinh tế tài chính đã tương
đối nắm vững nhưng mức độ chuyên sâu trong từng lĩnh vực có sự khác biệt ít nhiều với
những kiến thức chuyên sâu do tác giả trình bày không phải mọi giảng viên đề có thể hiểu như
nhau hoặc hiểu được ý tưởng của người viết, do vậy cũng đòi hỏi người đọc phải tinh thông
năng động hơn mới hiểu và giải quyết được nội dung.
Để khắc phục những trở ngại này thời gian tới cần chủ động dịch tài liệu trước mắt để phục vụ
cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho bộ môn, có như vậy mới có thể hạn chế
phần nào sự chênh lệch về nội dung, chất lượng giữa các lớp cùng học phần. Trước mắt bộ
môn cần nhanh chóng tổ chức sinh hoạt trao đổi về học thuật lẫn nhau, để làm rõ những phần
mà trong quá trình đọc hiểu, soạn đề cương gặp trở ngại.
Hai là ngay trong tháng 5,6,7 hàng tuần cần tổ chức ngay những buổi sinh hoạt trao đổi về
cách giảng nội dung của từng chương để có sự thống nhất về từng phần từng mục trong mỗi
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chương của môn học sự thống nhất này giúp giảng viên biết cần giảng những vấn đề gì của
từng chương để có thể chuẩn bị cho các lớp học vào đầu tháng 8/2017
Ba là bộ môn hàng tháng và làm thường xuyên trong một hoặc hai năm cần chọn những chủ
đề chuyên môn quan trọng cụ thể gắn liền đến môn học để tổ chức sinh hoạt hội thảo, trao đổi
nhằm giúp giảng viên hiểu rõ hơn những kiến thức chuyên sâu có liên quan cũng như những
thực tế đang áp dụng của nhiều nước. Từ đó giúp giảng viên có nhiều thông tin kiến thức về lý
thuyết cũng như kiến thức thực tế phục vụ cho giảng dạy tốt hơn
Bốn là cần chọn và bổ sung thêm những tài liệu tham khảo trong và ngoài nước có liên quan
nhằm đa dạng hóa nguồn tài liệu để phục vụ cho người học có điều kiện tiếp cận tham khảo
qua đó nâng cao hiểu biết và khả năng tự đọc. đây là một trong những vấn đề quan trọng trong
việc nâng cao chất lượng giáo dục của chúng ta.
Năm là giảng viên phải từng bước tự nâng cao khả năng ngoại ngữ nhất là khả năng đọc hiểu
vì đây là điều kiện có thể là tiên quyết cho việc giảng dạy theo chương trình tiên tiến.
Những góp ý này của tôi đưa ra là với mong muốn đóng góp vào việc thực hiên triển khai
giảng dạy chương trình tiên tiến với một chất lượng đồng đếu và phục vụ người học một cách
tốt nhất.

71

Hội nghị phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học và điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học chương trình tiên tiến quốc tế khoa tài chính công

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN HỌC
THUẾ QUỐC TẾ - CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN QUỐC TẾ
ĐẶNG THỊ BẠCH VÂN - UEH
1. Tổng quan về môn học thuế quốc tế
Thuế quốc tế là môn học giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành, với nội dung chính là
đi sâu vào các khía cạnh quốc tế của chính sách thuế thu nhập ở các quốc gia. Môn
học này trở nên thiết thực hơn khi nền kinh tế các nước tăng cường hội nhập sâu rộng,
dòng vốn di chuyển tự do cũng như người lao động có cơ hội làm việc ở các công ty đa
quốc gia nhiều hơn.
Về kiến thức: môn học này thường cung cấp kiến thức về các vấn đề chủ yếu sau:
 Các nguyên tắc phân định quyền đánh thuế giữa các quốc gia đối với các khoản thu
nhập của tổ chức hoặc cá nhân có liên quan đến yếu tố nước ngoài
 Đánh thuế trùng
 Định giá chuyển giao (chuyển giá/giá chuyển giao) và biện pháp chính phủ các
nước áp dụng để điều chỉnh
 Tránh thuế quốc tế và biện pháp chính phủ các nước áp dụng để chống lại hành vi
này
 Hiệp định thuế
 Một số nội dung khác: thuế nhà thầu; cạnh tranh thuế quốc tế; các chủ đề mới nổi
chẳng hạn thuế đối với thương mại điện tử, …
Về đặc điểm: ở các nước, môn học này được giảng dạy chủ yếu cho sinh viên chuyên
ngành thuế; chuyên ngành luật; hoặc thương mại; và thường được giảng dạy học viên
thạc sĩ. Ở Việt Nam, môn học này được giảng dạy cho sinh viên hệ chính quy tại
trường Đại học Kinh tế quốc dân – Viện Ngân Hàng - Tài chính và trường Đại học
Kinh tế Tp.HCM – Khoa Tài chính công. Môn học này đòi hỏi sinh viên phải nắm kiến
thức cơ bản của chính sách thuế thu nhập một quốc gia cụ thể; hoặc thuế so sánh – so
sánh chính sách thuế thu nhập của các quốc gia khác nhau (nếu được).
Về khả năng đáp ứng thị trường lao động: kiến thức môn học này hỗ trợ cho công
việc của nhóm đối tượng chính: (i) người nộp thuế - có liên quan đến yếu tố nước
ngoài – để tuân thủ thuế ; và (ii) cơ quan thuế - để quản lý nghĩa vụ thuế của các giao
dịch có yếu tố nước ngoài. Thực tế với thị trường lao động tại Việt Nam, đa số sinh
viên tốt nghiệp sử dụng kiến thức môn học này để làm việc ở mảng tư vấn thuế các
công ty kiểm toán lớn như BIG418 và một số công ty kiểm toán khác có tư vấn thuế
liên quan đến yếu tố nước ngoài.
2. Những khó khăn trong việc giảng dạy môn học Thuế quốc tế - chương trình tiên
tiến quốc tế
Mặc dù môn học chuyên ngành chưa được giảng dạy thực tế cho sinh viên chương
trình tiên tiến, hiện tại việc chuẩn bị môn học cũng đối diện nhiều khó khăn như sau:
(1) Áp lực đổi mới liên tục

18

Big4 là cách gọi quen thuộc của 4 hãng kiểm toán lớn nhất thế giới về quy mô và doanh thu:
PricewaterhouseCoopers (PWC); Deloitte (Deloitte); Ernst and Young (E&Y); KPMG
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Đề cương môn học Thuế quốc tế - chương trình tiên tiến được xây dựng trên cơ sở
tham khảo chương trình của đại học New South Wales. Từ thời điểm tham khảo đến
nay, riêng thiết kế chương trình của đại học New South Wales cũng có sự thay đổi19
đồng thời bản thân các vấn đề về thuế quốc tế thực tiễn cũng không ngừng chuyển biến
mạnh mẽ; trong khi đó thị trường Việt Nam chưa cập nhật kịp xu thế với các chủ đề
mới này20 nên lực lượng chuyên gia có kinh nghiệm sẵn có cũng khan hiếm. Điều này
đặt áp lực rất lớn lên đội ngũ giảng viên phụ trách cũng như cần sự hỗ trợ của nhà
trường cho những điều chỉnh cần thiết.
(2) Nguồn tài liệu hạn chế
Nguồn tài liệu là giáo trình chính thức trong và ngoài nước phục vụ cho môn học này
đặc biệt khan hiếm. Đây là áp lực lớn nhất đối với giảng viên phụ trách môn học để có
thể triển khai thành công môn học theo đúng định hướng, yêu cầu của nhà trường trong
việc thực hiện chương trình tiên tiến quốc tế; nhất là trong điều kiện trường phải làm
việc liên tục với các đoàn đánh giá ngoài khi kiểm định các chương trình đào tạo. Khó
khăn này mang tính chất đặc thù, cần được nhà trường xem xét hỗ trợ. Trong khi các
textbook không sẵn có vốn dĩ đã không tạo thuận lợi cho giảng viên trong quá trình
tiếp nhận và thẩm thấu môn học; kết hợp với áp lực phải liên tục cập nhật xu hướng
đổi mới của thế giới làm giảng viên đôi khi cảm thấy gánh nặng phụ trách môn học
nặng nề hơn.
(3) Xây dựng tình huống phù hợp với thực tiễn Việt Nam
Việc giảng dạy bằng tình huống hỗ trợ tốt cho sinh viên nắm vững kiến thức môn học
thông qua việc phân tích các vấn đề thực tiễn rõ ràng. Tuy nhiên, các tình huống được
xuất bản chính thống của môn học Thuế quốc tế hầu như không có, giảng viên (nếu có)
chỉ có thể sử dụng các vụ việc được công bố trên báo chí, internet (những nguồn không
được công nhận tính học thuật cao). Riêng tại Việt Nam, giảng viên cũng không có
điều kiện tiếp cận với dữ liệu thực tế từ các khách hàng của BIG4. Như vậy, việc áp
dụng giảng dạy bằng tình huống cho môn học này cần một sự đầu tư rất đáng kể.
Bên cạnh những khó khăn nêu trên thì với đặc thù nền kinh tế Việt Nam cũng chưa đủ
minh chứng mạnh mẽ cho một thị trường quốc tế năng động. Trong một số tình huống
nhất định, kiến thức môn học khó tìm được minh chứng cụ thể tại Việt Nam để sinh
viên có thể hiểu vấn đề nhanh nhất.
3. Kiến nghị
Xét thấy tầm quan trọng của môn học cũng như tính chất ngày càng phù hợp với yêu
cầu của công việc tư vấn thuế; quản lý thuế đối với các giao dịch có yếu tố nước ngoài.
Tác giả kính đề nghị Hội đồng khoa học khoa và trường xem xét một số kiến nghị cơ
bản sau nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy môn Thuế quốc tế hiệu quả hơn:
(1) Nhà trường cần hỗ trợ khoa và giảng viên phụ trách đối với những môn học đặc
thù không có textbook từ các trường đại học ở nước ngoài mà nguồn tài liệu sẵn có
chỉ có handbook và các tài liệu mang tính chất công ước, luật định, hiệp định, hoặc
các thỏa thuận có giá trị pháp lý, …

19

https://www.business.unsw.edu.au/degrees-courses/course-outlines/postgraduate

20

http://www.oecd.org/tax/
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(2) Đồng thuận cho phép thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường mang
tính chất chuyển đổi kiến thức phục vụ chương trình tiên tiến sao cho phù hợp với
thực tiễn của Việt Nam. Các nghiên cứu này trong giai đoạn chuẩn bị cho chương
trình tiên tiến rất khó để thực hiện các nghiên cứu hàn lâm; và nếu thực hiện nghiên
cứu hàn lâm cũng không phù hợp cho việc cung cấp kiến thức giảng dạy sinh viên
hệ đại học chính quy.
(3) Riêng đối với môn học Thuế quốc tế nói riêng và các môn học chuyên ngành Thuế
nói chung, cần tích cực tạo điều kiện phối hợp giữa giảng viên nhà trường và các
chuyên gia thực tế để cung cấp kiến thức cho sinh viên: điều này thật sự cần thiết
đối với chuyên ngành mang tính ứng dụng đặc thù như chuyên ngành Thuế - hệ
đào tạo chính quy.
Tài liệu tham khảo
 http://spf.ueh.edu.vn/vi/programs/detail/dai-hoc-chinh-quy-tin-chi-30
 http://www.oecd.org/tax/
 http://www.sbf-neu.edu.vn/monhoc/thue-quoc-te
 https://www.business.unsw.edu.au/degrees-courses/course-outlines/postgraduate
 https://www.business.unsw.edu.au/Programs-CoursesSite/Courseoutlines/ATAX0320%20Principles%20of%20Australian%20International
%20Taxation%20S12010.pdf.
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MÔN THUẾ TRONG GIAO DỊCH TÀI SẢN: VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
TRẦN TRUNG KIÊN - UEH
Tóm tắt: Chương trình tiên tiến quốc tế UEH là một bước ngoặt lớn trong quá trình hội nhập
quốc tế của nhà trường. Cùng với xu thế đó, cá nhân và bộ môn thuế đang nỗ lực xây dựng và
áp dụng chương trình tiên tiến ở chuyên môn mà mình đảm nhận. Đây là một cơ hội song
cũng là thách thức. Bài viết phân tích thực trạng xây dựng và áp dụng chương trình tiên tiến ở
môn học mà cá nhân đảm nhận, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả
nhiệm vụ được giao.
1. Phần giới thiệu
Trong bối cảnh hiện nay, hội nhập quốc tế trở nên tất yếu. Từ năm 2016, trường Đại học Kinh
tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) xây dựng và áp dụng chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế vào
toàn bộ chương trình đào tạo đại trà. Chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH được tham
khảo từ các trường đại học lớn, uy tín của Hoa Kỳ, Thụy sĩ, Australia, Ireland và New
Zealand. Triết lý của chương trình là dạy những gì các các trường đại học hàng đầu thế giới
đang dạy và dạy theo cách, theo phương pháp mà họ đang sử dụng.
Ý nghĩa của chương trình là giúp cho sinh viên UEH khi ra trường được thừa nhận trên thị
trường lao động quốc tế và được liên thông một cách đầy đủ tại các trường đại học nước ngoài
với các trường hàng đầu thế giới. Nhà trường tiến tới chuẩn hóa, quốc tế hóa các chương trình
đào tạo, từ đó, tạo ra cơ hội liên kết, hợp tác đào tạo với các trường nước ngoài. Mặt khác, số
lượng sinh viên nước ngoài đến nhà trường để theo học lấy tín chỉ hoặc lấy bằng của UEH sẽ
ngày càng nhiều hơn.
Có thể nói, việc áp dụng chương trình tiên tiến quốc tế UEH là một bước ngoặt lớn đối với
nhà trường nói chung và khoa Tài chính công, bộ môn Thuế nói riêng. Theo đúng triết lý của
chương trình, nội dung của bộ môn Thuế, chuyên ngành Thuế được tham khảo chủ yếu từ
chương trình đào tạo của đại học New South Wales, Australia. Theo bảng xếp hạng QS World
University Rankings năm 2016, đại học New South Wales, Australia xếp hạng 49 trong danh
sách các trường đại học hàng đầu thế giới. Theo đó, nội dung môn học, chuyên ngành là rất
đáng tin cậy và đáp ứng triết lý mà chương trình tiên tiến quốc tế UEH đặt ra.
Tuy nhiên, đây là cơ hội song cũng là thử thách đối với cá nhân và bộ môn thuế. Xây dựng và
áp dụng chương trình hiệu quả đòi hỏi sự nỗ lực của người giảng viên ở từng môn học. Trong
quá trình soạn thảo, cá nhân cũng gặp không ítnhững khó khăn, thử thách. Bài viết này nhằm
phân tích thực trạng xây dựng và áp dụng chương trình tiên tiến ở môn thuế trong giao dịch tài
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sản cũng như đề xuất một số giải pháp. Bài tham luận mong nhận được ý kiến góp ý của quý
thầy cô bộ môn và khoa.
Theo đó, ngoài phần giới thiệu, nội dung các phần được cấu trúc như sau: phần 2 trình bày về
những thách thức đối với bộ môn Thuế, phần 3 phân tích những khó khăn ở môn học thuế
trong giao dịch tài sản và phần cuối cùng đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện chương
trình tiên tiến quốc tế UEh ở môn học đảm nhận hiệu quả hơn.
2. Những thách thức đối với bộ môn Thuế
Có thể nói, lược khảo các chương trình của các trường đại học quốc tế uy tín cho thấy, khá ít
chương trình quốc tế đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành thuế. Một trong số ít trường có đào
tạo chuyên ngành thuế là trường Đại học New South Wales, Australia. Trong đó, khá nhiều tài
liệu là văn bản lưu hành nội bộ. Vì vậy, nguồn tư liệu tham khảo của bộ môn thuế là khá hạn
chế và vấn đề bản quyền cũng rất cần được quan tâm.
Hơn nữa, do đặc thù chuyên ngành, đề cương của chuyên ngành thuế là khá khái quát và gắn
liền với quy định thuế của nước sở tại. Các văn bản tham khảo chủ yếu trong chương trình
chuyên ngành thuế ở đại học New South Wales, Australia đa phần là quy định pháp luật và
văn bản lưu hành nội bộ. Vì vậy, rất khó cho bộ môn thuế tiếp cận các tài liệu của chương
trình này.
Quan trọng hơn, điều này dẫn đến vấn đề lớn trong việc sinh viên sẽ ứng dụng kiến thức này
vào thực tế ở Việt Nam như thế nào. Nếu tham khảo một cách cứng nhắc chương trình đào tạo
của đại học New South Wales, Australia, công việc của bộ môn trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy
nhiên, kiến thức này sẽ rất khó để sinh viên vận dụng vào thực tế công việ trong tương lai bởi
những khác biệt về chính sách thuế giữa hai quốc gia. Là chuyên ngành mang tính ứng dụng
cao, việc trang bị cho sinh viên kiến thực tế có thể vận dụng ngay vào công việc là vô cùng
cần thiết. Theo đó, nhiệm vụ cân bằng bằng giữa kiến thức lý thuyết theo đúng tinh thần của
chương trình tiên tiến quốc tế UEH và trang bị kiến thức mang tính ứng dụng cao cho sinh
viên là rất thử thách.
3. Những khó khăn trong môn học thuế trong giao dịch tài sản
Do đặc thù về thể chế, hiện nay chưa có quy định riêng, đầy đủ về thuế tài sản cũng như thuế
trong giao dịch tài sản ở Việt Nam. Có thể nói, theo quy định pháp luật hiện hành, Việt Nam
chưa có quy định thuế tài sản một cách chính thống. Ở Việt Nam, chỉ có các loại thuế mang
tính chất của thuế tài sản như thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,
tuy nhiên, tính ứng dụng của các loại thuế này không cao. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thì
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được miễn thuế trong nhiều năm trong khi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp còn rất hạn chế
so với các lọai thuế khác.Trong khi đó, các quy định về thuế trong giao dịch tài sản nằm phân
tán trong các loại thuế khác nhau. Điều này làm cho nhiệm vụ cân bằng bằng giữa kiến thức lý
thuyết và ứng dụng ở môn học này càng thách thức hơn.
4. Kết luận và đề xuất giải pháp
Như vậy, việc xây dựng và áp dụng chương trình tiên tiến quốc tế UEH là xu hướng tất yếu và
rất phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, với đặc thù của chuyên ngành và môn học,
việc cân bằng bằng giữa kiến thức lý thuyết theo đúng tinh thần của chương trình tiên tiến
quốc tế UEH và trang bị kiến thức mang tính ứng dụng cao cho sinh viên là điều cần thiết.
Theo đó, cá nhân đề xuất cách thức xây dựng và phương pháp giảng dạy ở môn học này như
sau:
-

Trình bày các nội dung lý thuyết theo đúng triết lý mà chương trình quốc tế UEH
hướng đến.

-

Trình bày chính sách thuế liên quan theo đúng quy định hiện hành ở Việt Nam

-

So sánh giữa quy định chính sách thuế thực tế và các nội dung lý thuyết để sinh
viên nắm được sự tương đồng giữa kiến thức lý thuyết và thực tế cũng như thấy
được những điểm khác biệt, những điểm hạn chế mà chính sách thuế thực tế ở Việt
Nam còn tồn tại hay chưa đạt được.

Với phương pháp này, sinh viên không chỉ hiểu về lý thuyết hoặc không chỉ biết tuân thủ luật
thuế mà còn giúp họ hiểu và vận dụng được lý thuyết vào thực tế, từ đó, tạo nền tảng để sinh
viên có thể đưa ra các khuyến nghị, giải pháp cải cách chính sách thuế hiệu quả trong quá trình
công tác thực tế sau này.
Những phân tích và đề xuất giải pháp trên chỉ mới xuất phát từ quan điểm riêng của cá nhân.
Chắc chắn nội dung không thể tránh khỏi sai sót. Rất mong nhận được góp ý của thầy cô bộ
môn và khoa để cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
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