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Nhöõng giaûi phaùp ñoåi môùi vaø naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo
taïi tröôøng Ñaïi hoïc An Giang
Ths. ðoàn Hữu Lực*

ð

ồng bằng sông Cửu Long nhiều năm qua
ñã tỏ ra là khu vực năng ñộng, sáng tạo
trong sản xuất, kinh doanh cũng như xuất khẩu
mang lại nhiều của cải vật chất và ngoại tệ cho ñất
nước. Tuy nhiên, lĩnh vực giáo dục ñào tạo
ðBSCL vẫn còn bất cập và yếu kém do nhiều
nguyên nhân, nhưng nổi trội hơn hết là sự ñầu tư
cho giáo dục ñào tạo của ðBSCL chưa tương xứng
với tiềm năng và vị trí chiến lược của một khu vực
vốn có truyền thống hào hùng ñi ñầu trong các
phong trào bảo vệ và xây dựng ñất nước. Sự yếu
kém của nền giáo dục ðBSCL thể hiện ở các chỉ
tiêu phát triển ngành học, bậc học, quy mô giáo
dục và ñào tạo kể cả ñào tạo ñại học. Trong bối
cảnh ñó, tỉnh An Giang ñã cố gắng khắc phục
những khó khăn, vượt qua những thách thức hình
thành trường ðại học An Giang, thực hiện những
ước mơ và hoài bảo của hàng triệu con tim, những
người tâm huyết với sự nghiệp phát triển nguồn
nhân lực, ñào tạo nhân tài cho khu vực ðBSCL
trước hết là ba tỉnh An Giang, Kiên Giang và ðồng
Tháp (AðK), có thể nói sự ra ñời của trường ðại
học An Giang là một ñịnh hướng ñúng ñắn phù
hợp với xu thế hội nhập cũng như sự phát triển của
khu vực và thế giới.
I. Thành tựu của trường ðại học An Giang
Sau 5 năm hoạt ñộng trường ðại học An Giang
ñã phát triển khá nhanh về qui mô, ngành học, bậc
học cùng các hoạt ñộng nghiên cứu khoa học, ñào
tạo, phát triển cộng ñồng. Hiện trường có 31 ngành
ñào tạo với gần 7.000 sinh viên ñang theo học
(chưa kể hệ không chính qui) ở các khoa Sư phạm,
Nông nghiệp- Tài nguyên Thiên nhiên, Kinh tếQuản trị Kinh doanh, Kỹ thuật-Công nghệ-Môi
trường, Văn hóa - Nghệ thuật, ñến nay ñã có 2 ñợt
sinh viên tốt nghiệp ñại học với trên 2.000 tân
khoa. Trường cũng tự nâng cao trình ñộ, năng lực
cho cán bộ giảng dạy và nghiên cứu bằng cách gởi
ñi ñào tạo sau ñại học trong và ngoài nước bình
quân hàng năm từ 20-30 cán bộ, hiện trường có 4
tiến sĩ, 116 thạc sĩ và gần 400 kỹ sư và cử nhân.
Hoạt ñộng nghiên cứu khoa học khá sôi nổi, với
101 ñề tài cấp trường ñã và ñang thực hiện, gần
300 công trình nghiên cứu do sinh viên thực hiện
thông qua luận văn tốt nghiệp ñã ñem lại hiệu quả
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thiết thực cho sản xuất-kinh doanh của Tỉnh, ñồng
thời bổ sung kiến thức mới cho giáo trình giảng
dạy tại trường. Bên cạnh ñó công tác ñào tạo
nguồn nhân lực cho tỉnh ñược thực hiện khá nhịp
nhàng bởi các Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã
hội Nhân văn, Trung tâm Nghiên cứu-Phát triển
Nông thôn, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Tin
học, Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển
Cộng ñồng. Thư viện ñược trang bị theo hướng tin
học hóa, với trang web và báo sinh viên ñiện tử kịp
thời phản ảnh hoạt ñộng của trường và giúp giảng
viên, sinh viên có thể cập nhật, tra cứu các tư liệu
khoa học kỹ thuật, giáo trình giảng dạy. Hợp tác
quốc tế khá thành công, ñã quan hệ với nhiều
Trường ñại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu ở các
nước trong khu vực và thế giới, qua ñó ñã tiếp
nhận học bổng ñào tạo sau ñại học cho trên 20 cán
bộ giảng dạy và nghiên cứu của trường, ñồng thời
tranh thủ mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu,
giáo sư, giảng viên có uy tín trong và ngoài nước
như Mỹ, Hà Lan, Thụy ðiển, Nhật Bản, Thái Lan,
Ixraen,... tổ chức các hội thảo khoa học, trao ñổi
học thuật hoặc phối hợp thực hiện các dự án, ñề tài
nghiên cứu khoa học... Hàng năm có trên 50 ñoàn
khách quốc tế ñến thăm và làm việc, ñặc biệt ñội
ngũ tình nguyện viên của các tổ chức phi chính
phủ thường xuyên có mặt tại trường 9-10 người
tham gia giảng dạy một số môn học như ngoại ngữ,
tin học, kinh tế...
ðạt ñược những thành tích nêu trên thể hiện sự
nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ giảng viên nhà
trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần
khắc phục nhằm thực hiện tốt và có hiệu quả chỉ
thị 40 của Ban Bí thư về xây dựng, củng cố ñội
ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cũng như
chỉ thị 19 của UBND tỉnh An Giang về chống bệnh
hình thức trong giáo dục nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học. Theo chúng tôi những hạn chế
ñó là:
- Trình ñộ và năng lực của ñội ngũ giảng viên
chưa ñều, ña số cán bộ trẻ học hàm, học vị chưa
cao từ ñó chưa ñủ chuẩn ñể tham gia giảng dạy, vì
vậy vẫn còn nhiều môn học phải mời giảng. Một số
giảng viên chưa chủ ñộng xây dựng phong cách
giảng dạy mới, chưa cập nhật giáo trình, chưa ứng
dụng các công cụ hỗ trợ ñặc biệt là các tiến bộ của
tin học vào giảng dạy.
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- Phần lớn cán bộ làm công tác quản lý ở các
phòng, khoa, trung tâm,... còn yếu về nghiệp vụ
cũng như kiến thức quản lý hành chính, từ ñó giải
quyết công việc còn rườm rà, chưa ñáp ứng nhu
cầu phát triển nhanh của trường thậm chí một số
khâu còn trì trệ làm ảnh hưởng việc ñổi mới và cải
cách hành chính trong nhà trường.
- Công tác nghiên cứu khoa học hầu hết thực
hiện ở cấp trường, phạm vi ứng dụng của ñề tài
chưa rộng, chỉ một số ít ñề tài ứng dụng ở cấp tỉnh
và vùng ðBSCL, mặt khác họat ñộng NCKH giữa
các khoa, các bộ môn, các trung tâm trong trường
chưa ñồng ñều.
II. Giải pháp ñổi mới và nâng cao chất lượng
ñào tạo tại trường ñại học An Giang
ðổi mới và nâng cao chất lượng ñào tạo trong
các trường ñại học là sự cần thiết và bức xúc của
nước ta nhằm ñủ ñiều kiện tham gia vào tiến trình
hội nhập trong khu vực và thế giới. Trường ñại học
An Giang cũng tự xác ñịnh phải ñổi mới và chọn
cho mình một hướng ñi sao cho vừa mang tính
thực tiễn, hiệu quả vừa không bị lạc hậu so với một
số trường ñại học trong khu vực và các nước lân
cận. Muốn vậy phải chọn khâu ñột phá, chọn lĩnh
vực ưu tiên phù hợp với phát triển kinh tế xã hội
của khu vực AðK và vùng ðBSCL. Do vậy trong
những năm tới cần thực hiện một số giải pháp
trọng tâm sau:
1. Chuẩn hóa ñội ngũ giảng dạy, nghiên cứu
ðây là việc làm cấp bách và thường xuyên
nhằm làm cho giảng viên của trường vừa ñủ về số
lượng, vừa có trình ñộ chuyên môn cao, phong
cách giảng dạy tiên tiến, phẩm chất ñạo ñức và
lương tâm nghề nghiệp. Do vậy phải xây dựng cụ
thể kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cho các giảng viên
của từng khoa, từng bộ môn, trung tâm... ñồng thời
chủ ñộng chọn và gởi ñi ñào tạo sau ñại học tại các
cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Phấn ñấu ñến
năm 2010 có ít nhất 50% cán bộ, giảng viên có
trình ñộ từ Thạc sĩ trở lên. Bên cạnh tổ chức các
lớp bồi dưỡng ngắn hạn giúp tất cả giảng viên sử
dụng thành thạo tin học, các công cụ hỗ trợ giảng
dạy, phấn ñấu tự học ngoại ngữ ñủ trình ñộ giao
tiếp với các chuyên gia và tự lực nghiên cứu tài
liệu giảng dạy, xem ñây là một trong những tiêu
chí bắt buộc của một giảng viên tại trường ñại học
An Giang. Song song ñó mạnh dạn sàng lọc, cho
ngưng giảng dạy và chuyển công tác khác ñối với
những giảng viên chưa có bằng Thạc sĩ nhưng
không còn khả năng nâng cao trình ñộ. ðổi mới
quy trình xét tuyển cán bộ về công tác tại trường
theo hướng ưu tiên cho những sinh viên học hệ
chính qui tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc và những
người có bằng cấp sau ñại học. Giảm mạnh biên
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chế ở các phòng ban tăng cường thu nhận cán bộ
nghiên cứu và giảng dạy.
2. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý, ñẩy
mạnh cải cách hành chính trong nhà trường
Vai trò cán bộ quản lý rất quan trọng trong tiến
trình ñổi mới và nâng cao chất lượng ñào tạo của
trường, có thể nói rằng ñội ngũ cán bộ quản lý là
nhân tố quyết ñịnh sự thành công của việc ñổi mới
và nâng cao chất lượng ñào tạo. Chính vì vậy,
ngoài kiến thức chuyên môn phải bồi dưỡng, nâng
cao năng lực cho người làm công tác quản lý trong
trường ñại học về chính trị, về kiến thức quản lý
nhà nước và quản lý hành chính với một trình ñộ
nhất ñịnh. Hàng năm chọn 10-15% cán bộ quản lý
ở các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm trực thuộc
trường gởi bồi dưỡng về quản lý giáo dục, quản lý
hành chính, chính trị… Mặt khác, trong khâu chọn
lựa cán bộ lưu ý ñề bạt những người có tâm huyết,
tư duy sáng tạo dám sửa sai và sẵn sàng ñấu tranh
chống tư tưởng lạc hậu, chống những cách làm cũ
kỹ chạy theo lối mòn, sợ khó... Bên cạnh ñó lãnh
ñạo nhà trường mạnh dạn phân cấp và giao trách
nhiệm cho các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc…
giải quyết một số khâu trong công tác hành chính
ñể vừa giảm nhẹ giải quyết sự việc, sự vụ của Ban
Giám hiệu vừa thực hiện nhanh gọn, hiệu quả công
tác hành chính có liên quan ñến cán bộ và sinh
viên trong toàn trường. Bổ sung và hoàn chỉnh quy
chế hoạt ñộng, quy chế chi tiêu nội bộ và xây dựng
lộ trình thực hiện tự chủ về biên chế, tự chủ về
kinh phí hoạt ñộng thường xuyên và ñẩy mạnh
thực hiện nghị ñịnh 10 của chính phủ ñối với cơ
quan sự nghiệp như trường ðại học An Giang.
3. ðổi mới phương pháp dạy học theo hướng
phát huy vai trò của người học và phát huy lợi
thế của các phương tiện dạy học hiện ñại
Thực tế cho thấy sinh viên của các trường ñại
học ở Việt Nam sau khi tốt nghiệp khó tìm việc
làm bởi lẽ các cử nhân, kỹ sư của ta có kỹ năng
thực hành rất kém, do thiết kế chương trình quá
nặng về lý thuyết. Thật vậy, một cuộc khảo sát tại
TP.HCM ñối với sinh viên công nghệ thông tin ñã
thu thập ý kiến của 123 doanh nghiệp, 11 trường
ñại học, 3 trường cao ñẳng, 9 trung tâm ñào tạo
hợp tác quốc tế cho thấy sinh viên mới ra trường
có 8 ñiểm hạn chế khiến cho các doanh nghiệp
chưa hài lòng khi tuyển dụng ñó là thiếu kinh
nghiệm thực tiễn, thiếu kiến thức chuyên ngành,
không biết làm việc theo nhóm, trình ñộ ngoại ngữ
kém, kỹ năng làm việc kém, không biết cách trình
bày-diễn ñạt, không tự tin trong công việc, không
ñam mê công việc. TSKH Bùi Mạnh Nhị-Hiệu
trưởng trường ðại học Sư phạm TP.HCM nói:”
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Hiện nay môn Giáo dục chính trị có số giờ học quá
lớn, trong 4 năm sinh viên phải học 26 ñơn vị học
trình. Thật ra ta có thể dạy chính trị từ thực tế chứ
không phải chỉ bằng bài giảng, trong khi số giờ cho
ngoại ngữ thì quá ít”. Từ những thực tế ñó trường
ðại học An Giang quyết tâm ñổi mới phương pháp
giảng dạy, cải tiến chương trình dạy và học, bằng
việc áp dụng chương trình ñào tạo liên thông, trang
bị và hoàn chỉnh thư viện ñiện tử, sử dụng giáo án
ñiện tử, xây dựng trang web, ñưa các giáo trình
từng môn học lên mạng Internet của Trường, tăng
thời lượng thực tập và thực hành thí nghiệm, làm
cho cả thầy và trò hứng thú trong nghiên cứu, học
tập trong ñó người thầy giữ vai trò ñịnh hướng,
cung cấp tư liệu nghiên cứu, chính bản thân sinh
viên phát huy tư duy ñộc lập sáng tạo, chủ ñộng
học tập của mình thông qua tra cứu tại thư viện,
tham dự các hội thảo khoa học, học thuật và thậm
chí tranh luận với bạn bè về các chuyên ñề nghiên
cứu, kiến thức ñược thầy truyền ñạt. Chọn khoa Sư
phạm ñể tiến hành ñổi mới phương pháp giảng dạy
và lấy thực tập dạy học có ứng dụng công cụ và
phần mềm tin học vào giảng dạy làm khâu ñột phá,
ñồng thời thực tập dạy học phải liên kết cụ thể với
từng trường phổ thông dưới sự hướng dẫn, theo dõi
sát sao của giảng viên nhà trường, của thầy cô tại
các trường gởi sinh viên ñến thực tập, không khoán
trắng cho sinh viên và các thầy cô ở cơ sở. Trang
bị thêm các phòng thực tập dạy học tại trường giúp
cho sinh viên có ñủ ñiều kiện luyện tập phương
pháp dạy mới. Song song với ñổi mới phương pháp
giảng dạy, xây dựng cơ chế ñẩy mạnh công tác
nghiên cứu khoa học, hội thảo, báo cáo chuyên ñề
khoa học trong toàn trường từ cán bộ, giảng viên
cho ñến sinh viên, xem công tác nghiên cứu khoa
học là tiêu chí thi ñua xét khen thưởng, ñề bạt…
Một vấn ñề rất quan trọng ñó là khảo sát, thu
thập thông tin về năng lực làm việc, chất lượng
công tác của sinh viên sau khi ra trường về công
tác tại các ñịa phương và các cơ sở sản xuất nhằm
ñánh giá chất lượng ñào tạo của trường, trên cơ sở
ñó rút ra những kinh nghiệm ñể cải tiến phương
pháp giảng dạy cũng như việc ñiều chỉnh chương
trình hoặc ñiều chỉnh một số môn học sao cho phù
hợp với thực tiễn sản xuất ở các ñịa phương và các
doanh nghiệp.
4. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, giao lưu
với các cơ sở giáo dục ñào tạo trong khu vực và
quốc tế
Xây dựng cụ thể chương trình hợp tác và kế
hoạch giao lưu với các viện nghiên cứu, các trường
Thoâng tin khoa hoïc
ðại học An Giang
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ñại học, các cơ sở ñào tạo các nước trong khu vực
và thế giới nhằm tạo cơ hội thuận lợi nhất ñể ñổi
mới và nâng cao chất lượng ñào tạo của trường ñại
học An Giang. Tập trung phối hợp thực hiện các
dự án khoa học với các tổ chức quốc tế là cách làm
thiết thực nhất ñể tranh thủ các nguồn tài trợ, tranh
thủ trang thiết bị… ñồng thời tăng cơ hội tiếp xúc
qua ñó nâng cao năng lực cho cán bộ nghiên cứu
và giảng dạy. Tiến tới Trường sẽ xây dựng kế
hoạch trình lãnh ñạo Tỉnh mời cán bộ giảng dạy là
người nước ngoài ñến từ các trường hoặc trung tâm
nghiên cứu có uy tín về giảng dạy chính qui tại
trường và mạnh dạn mời họ tham gia lãnh ñạo một
số bộ môn, khoa và trung tâm... tạo ñiều kiện tiếp
cận phong cách làm việc và nâng cao năng lực cho
cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại trường.
Ngoài ra, nhà trường chủ ñộng liên kết với các
viện, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất vùng ðBSCL và cả nước nhằm gởi cán bộ
và sinh viên tham quan, khảo sát thực tế, thực tập
tốt nghiệp, hoặc phối hợp nghiên cứu, thể hiện
phương châm gắn công tác ñào tạo với nghiên cứu
khoa học và thực tiễn sản xuất giúp cho sinh viên
tự tin, có kinh nghiệm và biết làm việc sau khi
ñược tuyển dụng.
5. Tập trung nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất
phù hợp với chương trình ñổi mới giáo dục ñào
tạo ñại học của trường ðHAG
Cơ sở vật chất như trang thiết bị, phòng thí
nghiệm, thư viện ñiện tử, công cụ hỗ trợ giảng dạy,
trạm trại thí nghiệm... là phương tiện tối thiểu
không thể thiếu ñược trong một trường ñại học. Do
vậy, Trường sẽ ñẩy mạnh thực hiện tiết kiệm giảm
các chi tiêu không cần thiết, ưu tiên dành kinh phí
trang bị máy vi tính, LCD, Overhead, xây dựng
trang Web... phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng
dạy và học tập. Trong tình hình kinh phí dành cho
ñào tạo còn khiêm tốn, tăng cường kêu gọi sự tài
trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ,
các nhà ñầu tư trong nước hợp tác xây dựng ký túc
xá cho sinh viên, căn-tin, bãi giữ xe, bệnh xá sinh
viên, khu vui chơi giải trí thể dục thể thao như hồ
bơi, bóng bàn, bóng ñá cầu lông... vừa giúp nâng
cao thể lực vừa khai thác dịch vụ trên 10.000 sinh
viên, cán bộ ñang học tập và giảng dạy tại trường.
Tóm lại, ñổi mới giáo dục ñại học Việt Nam từ
nay ñến 2010 là nhu cầu tất yếu khách quan, chính
là cuộc cách mạng lớn trong hệ thống giáo dục cả
nước, trường ñại học An Giang sẽ tham gia mạnh
mẽ công cuộc cách mạng nầy thông qua những giải
pháp cải cách, ñổi mới nêu trên nhằm nâng cao
năng lực ñào tạo khẳng ñịnh uy tín và “thương
hiệu” của trường từng bước tham gia hội nhập với
khu vực và quốc tế.
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