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1. Đặt vấn đề
Đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế là một xu 

hướng phát triển tất yếu đang tác động mạnh mẽ đến các 
trường đại học, làm thay đổi chức năng truyền thống và 
đặt các trường đại học trước những cơ hội mới, thách thức 
mới. Muốn đạt được sứ mệnh của mình, các trường đại 
học phải hình thành được đội ngũ giảng viên có năng lực 
mới thích ứng với sự thay đổi và làm chủ sự thay đổi do 
đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế đem lại, cùng với 
việc phát triển những phẩm chất truyền thống tốt đẹp 
của nhà trường. Bài viết này nhằm giới thiệu một quan 
điểm về quản lí đội ngũ giảng viên đại học trong bối cảnh 
đổi mới giáo dục, đó là phát triển nghề nghiệp được xác 
định là một thẩm quyền của giảng viên đại học.

2. Phát triển nghề nghiệp của giảng viên đại học
Với tiếp cận coi phát triển nghề nghiệp chính là 

nhiệm vụ, là điều kiện để tham gia giảng dạy của giảng 
viên đại học, một số tác giả đã có những nghiên cứu cụ 
thể: 

Yamith J. Fandino (2010) tin rằng người giảng viên 
không chỉ hướng vào việc đáp ứng nhu cầu của xã hội 
và giải quyết những mối quan tâm của hệ thống giáo 
dục, mà quan trọng hơn là họ cần có khả năng kiểm soát 
cuộc sống của riêng mình và nhờ vậy phát triển năng lực 
chuyên môn của họ...

Yamith J. Fandino đồng tình với Jack Whitehead 
(1989), người đã xem phát triển nghề nghiệp của giảng 
viên không phải là sự phát triển kinh nghiệm giảng dạy có 
tính chất kĩ thuật hay đơn thuần là sự phát triển một triết 
lí dạy học mà phải là việc họ cần xây dựng cho mình một lí 
thuyết về cuộc sống dạy học của họ (như cách thức tự đặt 
ra câu hỏi và tự tìm câu trả lời, hay như một cuộc điều tra 
được tiến hành bởi chính mình về lí do tại sao mình cần 
làm công việc này và cần những năng lực gì để thích hợp 
làm những việc đó). [1]

Nhóm tác giả Gary Lichtenstein, Mibrey McLaughlin, 
Jennifer Knudsen (1991) khi nghiên cứu về chính sách giáo 
dục đã cho rằng việc phát triển nghề nghiệp cho giảng 
viên cần thực hiện bởi sự trao quyền và tăng cường kiến 
thức chuyên môn. Trong đó, nhóm tác giả nhấn mạnh đến 
ba kiểu kiến thức chuyên môn bắt buộc phải được phát 
triển của giảng viên là kiến thức về hiệp hội nghề nghiệp, 
kiến thức về chính sách giáo dục và kiến thức về vấn đề 
của địa phương. [2]

Khi bàn về khái niệm thẩm quyền (authority), với tư 
cách là khái niệm có tính nền tảng của dân chủ, đã có nhiều 
cách khác nhau để định nghĩa thế nào là thẩm quyền. 
Trong khuôn khổ của bài viết này, tác giả trích dẫn định 
nghĩa trong giáo trình Foundations of Democracy: justice, 
authority, privacy (Các nền tảng của Dân chủ: công lí, thẩm 
quyền, sự riêng tư) của Center for Civic Education (Trung 
tâm Giáo dục Công dân) tại Hoa Kì. Theo đó, quyền lực là 
khả năng kiểm soát hay điều khiển được vật hay người. Còn 
thẩm quyền là quyền lực được gắn kết với một quyền (sự 

cho phép) được sử dụng quyền lực đó. Tức là, phát triển 
nghề nghiệp cần được quan niệm là một quyền lực nghề 
nghiệp của giảng viên do trường đại học cho phép, và họ 
cần tự nguyện, chủ động thực hiện thẩm quyền đó để 
nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 

Vì vậy, có thể hiểu, phát triển nghề nghiệp của giảng 
viên đại học là thẩm quyền của giảng viên, biểu hiện khả 
năng tự khám phá bản thân, cập nhật và thực hiện sự định 
hướng, thiết lập mục tiêu; tìm kiếm, lựa chọn và thực hiện 
các cách thức để phát triển nghề nghiệp, phát triển bản thân 
một cách phù hợp nhất trong môi trường giáo dục đại học 
đầy biến động. 

Với cách tiếp cận này, phát triển nghề nghiệp của 
giảng viên đại học chính là con đường nâng cao chất 
lượng đội ngũ giảng viên, giúp cho giảng viên có được 
năng lực thích ứng với sự thay đổi và làm chủ sự thay đổi 
do đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế đem lại. Đó cũng 
chính là quan điểm của Breen và Mann (1997) cho rằng, 
chủ động phát triển nghề nghiệp cho bản thân như là 
một sự tự chủ nghề nghiệp, sẽ mang lại cho giảng viên 
một vị thế mà “từ đó có thể vươn tầm ra thế giới”. [3]

3. Con đường phát triển nghề nghiệp của giảng 
viên đại học

Phát triển nghề nghiệp là thẩm quyền của người 
giảng viên đại học. Thẩm quyền này cần được hiển thị 
dưới dạng các kiến thức, kĩ năng và thái độ nghề nghiệp 
của người giảng viên.

Theo M. Short (1994), có sáu dấu hiệu của thẩm 
quyền phát triển nghề nghiệp của giảng viên: 1/ Phát 
triển chuyên môn; 2/ Tự chủ; 3/ Tham gia vào việc ra quyết 
định; 4/ Tác động của giảng viên; 5/ Tình trạng của giảng 
viên; 6/ Người giảng viên hiệu quả.

Để phát triển nghề nghiệp, người giảng viên đại học 
có thể vận dụng mô hình phát triển kĩ năng của Dreyfus 
S.E và Dreyfus H.L (Dreyfus model of skill acquisition, 
1980, Đại học California, Berleley). Mô hình Dreyfus được 
đề xuất trên cơ sở nghiên cứu về quá trình một người học 
hình thành và phát triển kĩ năng của họ. Căn cứ vào tri 
thức, kĩ năng và kinh nghiệm, Dreyfus phân loại trình độ 
phát triển thành năm mức từ thấp đến cao. Mô hình này 
phù hợp với người giảng viên đại học trong quá trình hình 
thành và hiển thị thẩm quyền phát triển nghề nghiệp của 
họ bởi các mức phát triển được chia từ tập sự đến trở 
thành một chuyên gia với những tiêu chí cụ thể của từng 
mức độ. 

Căn cứ vào sáu dấu hiệu phát triển nghề nghiệp 
giảng viên của M. Short (1994) và mô hình năm mức 
độ phát triển của Dreyfus S.E và Dreyfus H.L (1980), con 
đường phát triển nghề nghiệp của giảng viên đại học 
được nghiên cứu để đề xuất. Con đường này sẽ được khởi 
nguồn từ khi người giảng viên bắt đầu gia nhập nghề với 
vị trí trợ giảng (tương ứng với giai đoạn tập sự), trải qua 
năm giai đoạn phát triển chuyên môn để đi đến giai đoạn 
trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn.   
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Căn cứ vào mô hình này, tùy theo trình độ phát triển 
của mình mà mỗi giảng viên có thể bắt đầu từ một giai 
đoạn cụ thể nào đó của quy trình mà không cần phải đi 
từ giai đoạn tập sự.

4. Cơ hội và thách thức đối với phát triển nghề 
nghiệp của giảng viên đại học

Bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cách 
mạng khoa học về công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động trực 
tiếp đến sự phát triển của các nền giáo dục trên thế giới, 
trong đó có Việt Nam. 

4.1. Về cơ hội
Trước hết, trên cơ sở nội dung của Văn kiện Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chiến lược Phát triển kinh tế 
- xã hội 2011 - 2020, Chiến lược Phát triển nhân lực 2011- 
2020, Chiến lược Phát triển giáo dục 2011 - 2020, Đề án 
“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,  đáp 
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế” đã tạo ra tiền đề cơ bản để nâng cao chất 
lượng đội ngũ giảng viên nói chung, tạo cơ hội cho mỗi 
giảng viên có điều kiện thuận lợi phát triển nghề nghiệp.

Thứ hai, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng về giáo 
dục đang diễn ra ở quy mô toàn cầu tạo cơ hội để giảng 
viên có thể tiếp cận với các xu thế nghiên cứu mới, tri 
thức mới, những mô hình giáo dục hiện đại, tranh thủ các 
nguồn lực bên ngoài để phát triển nghề nghiệp cho bản 
thân.

Thứ ba, cách mạng khoa học và công nghệ, đặc biệt 
là công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh 
mẽ, sâu rộng sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi để giảng 
viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của 
bản thân, đồng thời là môi trường thuận lợi giúp giảng 
viên cập nhật được những thành tựu chuyên môn hiện 
đại. 

4.2. Về thách thức 
Thách thức đầu tiên là nguồn lực của nhà nước và 

tiềm lực của các trường đại học, nhất là về nền tảng công 
nghệ thông tin, tài chính còn hạn chế, chưa đáp ứng được 
yêu cầu phát triển nghề nghiệp của giảng viên trong quá 
trình hội nhập quốc tế.

Thách thức thứ hai là sự thiếu nhạy bén, nhận thức 
chưa đúng về phát triển nghề nghiệp của giảng viên của 
các cấp quản lí cũng như trong đội ngũ giảng viên. Một số 
cơ sở giáo dục chưa có chủ trương rõ ràng, chưa có chính 
sách cụ thể, giám sát chặt chẽ về hiệu quả phát triển 
nghề nghiệp của giảng viên. Cần phải coi phát triển nghề 
nghiệp của giảng viên như là một điều kiện tiên quyết để 
nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra lợi thế cạnh tranh của 
nhà trường 

Thách thức thứ ba là sự phát triển và nâng cấp các 
trường cao đẳng thành trường đại học vùng, đại học địa 
phương trong thời gian qua được thực hiện khá nhanh 

đã tạo ra nhu cầu lớn về số lượng giảng viên tại một số 
trường đại học. Tuy nhiên, tiêu chuẩn tuyển dụng, đánh 
giá về trình độ chuyên môn của giảng viên còn có nhiều 
bất cập, thiếu trầm trọng những giảng viên có trình độ 
cao. Điều này tạo ra sự thiếu hụt các chuyên gia để hỗ trợ 
giảng viên trong quá trình phát triển nghề nghiệp tại một 
nhà trường. 

Thách thức thứ tư là chưa tạo ra được các hiệp hội 
nghề nghiệp nhằm hỗ trợ, giám sát phát triển chuyên 
môn cho các giảng viên của từng vùng miền, địa phương.  

Thách thức thứ năm là tuy nhu cầu hội nhập quốc tế 
rất bức thiết, hiện tượng thương mại hóa giáo dục đang 
làm nảy sinh nhiều nguy cơ tiềm ẩn như sự thâm nhập, 
nảy sinh của các loại dịch vụ giáo dục kém chất lượng mà 
thiếu sự kiểm định chất lượng giáo dục kịp thời, khách 
quan của cơ quan quản lí nhà nước và hiệp hội nghề 
nghiệp.

Các cơ hội và thách thức này đặt ra cho mỗi giảng 
viên đại học một nhu cầu cấp thiết về việc phát triển nghề 
nghiệp cho bản thân. Vai trò của ban lãnh đạo các trường 
đại học và lãnh đạo khoa, bộ môn là tạo ra môi trường để 
giảng viên có điều kiện phát triển nghề nghiệp và coi phát 
triển nghề nghiệp như một thẩm quyền của người giảng 
viên. 

5. Một số biện pháp tăng cường phát triển nghề 
nghiệp cho giảng viên đại học

5.1. Tạo cơ hội để giảng viên tham gia vào quá trình 
ra quyết định thuộc lĩnh vực chuyên môn

Giảng viên trong nhà trường, ngoài các nhiệm vụ 
chung của một viên chức công như chấp hành các chủ 
trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Chính phủ, 
hiểu và vận dụng chúng vào hoạt động chuyên môn của 
mình, họ còn có nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản là giảng 
dạy (nói theo nghĩa hẹp, nghĩa rộng là giáo dục - đào tạo), 
nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ xã hội. 
Các hoạt động này có những đặc điểm riêng, khác với các 
hoạt động bình thường của các viên chức chuyên môn 
khác. Cụ thể là:

- Đối với hoạt động giảng dạy: Do đặc thù của hoạt 
động giảng dạy, nhà trường vừa kiểm soát được theo kiểu 
hành chính nhưng vừa không thể kiểm soát theo kiểu 
quản lí hành chính. Ví dụ: phân công giảng dạy, hướng 
dẫn luận án, luận văn, thực địa, thực tập và thực tế,... theo 
ngày, giờ, số lượng có thể kiểm soát được nhưng việc 
soạn bài, chuẩn bị bài giảng, chấm bài kiểm tra,... thì khó 
có thể kiểm soát được. Chính vì vậy, nhà trường phải tạo 

Hình 1: Mô hình năm mức độ phát triển thành chuyên gia  
của Dreyfus S.E và  Dreyfus H.L, 1980 [4]

Hình 2: Con đường phát triển nghề nghiệp  
của giảng viên đại học
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điều kiện để giảng viên chịu trách nhiệm cao với thời gian 
giảng dạy của mình, chỉ quản lí những thời điểm cốt lõi 
(như số giờ giảng trên lớp), còn những điểm cụ thể để 
giảng viên chịu trách nhiệm tự quản.

- Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học: Hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu khoa học của một trường đại học 
cũng chính là hoạt động của từng giảng viên trong nhà 
trường. Tùy thuộc vào các nhiệm vụ được giao mà các 
giảng viên có các hoạt động cụ thể trong nhà trường, 
đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nhà trường. 
Có thể nói rằng, sức mạnh của một trường đại học, trước 
hết bắt nguồn từ thế mạnh của từng thành viên trong nhà 
trường trên cơ sở một ý chí, quyết tâm chung xây dựng 
nhà trường ngày càng lớn mạnh. Chính vì vậy, phải tạo 
môi trường thuận lợi để giảng viên nghiên cứu và sáng 
tạo khoa học, qua đó phát triển năng lực nghiên cứu khoa 
học, giúp giảng viên nắm được kiến thức, kĩ năng và thái 
độ biểu hiện thông qua các công trình nghiên cứu khoa 
học được công bố, phát triển và tìm tòi các kĩ năng và quy 
trình nghiên cứu mới; áp dụng kết quả nghiên cứu được 
vào thực tiễn công tác giảng dạy, quản lí và trong các hoạt 
động đào tạo, bồi dưỡng.

- Đối với hoạt động bồi dưỡng và phục vụ xã hội: Hoạt 
động này chịu nhiều nhân tố tác động, trong đó các năng 
lực nội sinh và yếu tố tích cực, tự giác, chủ động tự bồi 
dưỡng đóng vai trò quan trọng. Các yếu tố này cần có 
môi trường thuận lợi mới xuất hiện và có thể duy trì. Môi 
trường đó được tạo nên bởi sự phối hợp chặt chẽ các công 
cụ cả về hành chính, kinh tế lẫn tinh thần, trong đó việc 
tác động vào uy tín, danh dự không kém phần quan trọng.

Những đặc điểm hoạt động kể trên của giảng viên 
đòi hỏi công tác quản lí, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ 
giảng viên phải có nét đặc trưng, có sự phối hợp giữa các 
mặt hành chính, kinh tế, tinh thần. Trong đó, quan tâm 
chủ yếu đến chất lượng, hiệu quả của công việc trên cơ 
sở tạo môi trường hoạt động thuận lợi sẽ tốt hơn là quản 
lí cứng nhắc về mặt hành chính để giảng viên có điều 
kiện tham gia vào quá trình ra quyết định thuộc lĩnh vực 
chuyên môn của mình. 

5.2. Tạo môi trường để giảng viên được tiếp xúc, hợp 
tác với đồng nghiệp và sinh viên, thảo luận và giải quyết 
những vấn đề thực tiễn của nhà trường

Giảng viên phải thường xuyên tiếp xúc với người 
học, đồng nghiệp, các cấp quản lí và cộng đồng xã hội 
trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình. 
Vì vậy, giảng viên phải giữ được sự cân đối, hài hòa giữa 
tình cảm và lí trí để có đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao:

- Trước hết, phải thu hẹp sự cách biệt thế hệ giữa 
người dạy và người học: Cũng như các bậc học khác, bậc 
Đại học cũng luôn tồn tại sự cách biệt giữa người dạy và 
người học. Thuận lợi của sự cách biệt là niềm tin của người 
học với người dạy. Khó khăn của cách biệt này là thiếu sự 
“chia sẻ” của người dạy trước những nhu cầu, hứng thú, 
hành vi của người học. Vì vậy, trong công tác quản lí phải 
tạo môi trường thuận lợi để người dạy và người học có cơ 
sở tin cậy, cảm thông và hợp tác giữa các bên để tạo ra 
hiệu quả giảng dạy, giáo dục cao, khắc phục sự cách biệt 
trên đây.

- Xây dựng hệ thống kết nối giảng viên và đồng 
nghiệp ở cấp liên ngành và liên trường, trong nước và 
nước ngoài. Mạng lưới này sẽ tạo được sự hợp tác, hỗ trợ 
và trao đổi lẫn nhau về các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu 
và dịch vụ giáo dục.

5.3. Đẩy mạnh những chính sách phù hợp để phát 
huy quyền tự chủ và trách nhiệm cá nhân cao của giảng 
viên

Do yêu cầu tự chủ học thuật của giảng viên cao nên 
lao động sư phạm của giảng viên yêu cầu tính tự chủ và 
trách nhiệm cá nhân cao trong quá trình tương tác với 
người học. Trong quá trình giảng dạy, giáo dục, người 
giảng viên phải tự chủ về học thuật, chịu trách nhiệm về 
hành vi, kiến thức và thái độ của mình trước người học. 
Lao động sư phạm của giảng viên có tính độc lập cao, 
người giảng viên tương tác với người học mà không có 
sự giám sát thường xuyên, trực tiếp của các cấp quản lí, 
ít có sự hỗ trợ tại chỗ, tức thời của đồng nghiệp. Đây là 
đặc điểm quan trọng ảnh hưởng đến quá trình phát triển 
nghề nghiệp của giảng viên đại học.

Ngoài việc phát triển tự chủ học thuật, cần phát triển 
năng lực tư vấn thực hiện các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng 
của giảng viên thông qua các hoạt động như: tham gia 
đóng góp ý kiến để phát triển nhà trường và cộng đồng; 
tham gia vào các hội đồng chuyên môn (thẩm định, biên 
tập chương trình đào tạo, bồi dưỡng, công bố các bài báo 
trên cho các tạp chí khoa học/hội nghị, hội thảo...); tư vấn 
thực hiện các dịch vụ đào tạo, xây dựng các chương trình 
đào tạo theo nhu cầu của từng cơ quan, đơn vị, đối tượng 
học viên,...

Mặt khác, đa dạng hóa hệ thống bổ nhiệm các vị trí 
chuyên môn để phù hợp với nhiệm vụ của các cơ sở giáo 
dục đại học. Thúc đẩy những vấn đề về thẩm mĩ và văn 
hóa. Những vấn đề này sẽ tạo được cơ chế hỗ trợ, khuyến 
khích và tôn trọng đội ngũ giảng viên - những người đã 
cống hiến cho nhà trường.

5.4. Khuyến khích trách nhiệm và quyền được tự do 
lựa chọn về hoạt động giáo dục của giảng viên

Sự tự chủ của giảng viên - những người có chuyên 
môn và khả năng phát triển văn hóa nhà trường trong xã 
hội hiện đại, cho phép họ phát triển và bảo vệ các giá trị 
cốt lõi của nhà trường. Kết quả của sự tự chủ này là nhiệm 
vụ trung tâm của nhà trường. Thực tế chỉ ra rằng, chuyên 
môn về khoa học tự nhiên, pháp luật và y tế được tách 
biệt rõ ràng trong khi một số chuyên môn khác thì không. 
Những người tham gia bảo vệ các giá trị về chính trị, giáo 
dục, thẩm mĩ và tôn giáo cần phải tìm những cách thức 
tạo ra những điều kiện cần thiết để duy trì sự tự chủ cho 
những người có chuyên môn mà vẫn giữ được những nét 
văn hóa truyền thống.

Giảng viên, với tư cách là nhà giáo dục học, họ có 
chuyên môn và lợi ích trong quá trình ra quyết định giáo 
dục. Các giảng viên, với tư cách là nhà chuyên môn, họ 
quan tâm đến chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo 
dục, khác với những người lao động khác, lợi ích của họ 
nằm trong môi trường làm việc và mức sống của họ. Do 
đó, nhà trường phải tạo ra mối quan tâm/hứng thú của 
những nhà chuyên môn trong việc thúc đẩy những mối 
quan tâm trực tiếp và gián tiếp của những người khác 
(học sinh, người quản lí hay những cơ quan, đơn vị sự 
nghiệp).

Nhà trường, khoa, bộ môn cần tạo môi trường để các 
giảng viên, với tư cách là chuyên gia giáo dục có quyền 
tham gia hay đại diện trong quá trình ra quyết định về 
chương trình đào tạo, đề cương môn học, kế hoạch bài 
dạy, lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với hình 
thức tổ chức dạy học, lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh 

(Xem tiếp trang 35)


