1

VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC KHI ÁP DỤNG
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Thạc sỹ Nguyễn Tường Dũng
Phó khoa Kỹ thuật-Công nghệ
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã áp dụng học chế tín chỉ từ năm học
2010-2011. Việc thực hiện học chế tín chỉ tại trường nhằm mục đích xây dựng một hệ
thống giáo dục dựa trên mục tiêu học tập, đặt trọng tâm vào việc học tập của sinh viên
thông qua việc xây dựng một chương trình đào tạo linh hoạt, minh bạch, có thể chuyển
đổi và so sánh được, và kết quả đào tạo có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội.

Giảng viên trường Đại học KT-KT Bình Dương giảng dạy theo phương pháp hiện đại.

Thông qua hệ thống tín chỉ, nhà trường và sinh viên sẽ có sự linh hoạt nhiều hơn trong
nội dung học tập, việc cập nhật nội dung chương trình đào tạo nhanh chóng và dễ dàng
hơn bằng cách cho phép sinh viên có thể thay đổi môn học, và cho phép nhà trường
nhanh chóng điều chỉnh số sinh viên theo từng ngành đào tạo.
Mục đích sau cùng của việc đào tạo theo tín chỉ của trường là nhằm đáp ứng nhu cầu
của xã hội. Trong nền kinh tế tri thức hiện nay, yêu cầu về chuyên môn của lực lượng lao
động thay đổi rất nhanh, bất cứ kiến thức và kỹ năng cụ thể nào mà sinh viên đạt được
trong trường đại học cũng đều có thể nhanh chóng trở nên lạc hậu. Chính vì vậy trách
nhiệm của giảng viên là thay vì dành hết thời gian đi vào các nội dung chi tiết cụ thể, cần
dành thời gian dạy cho sinh viên cách “học để biết cách học” cũng như trang bị cho họ
các “kỹ năng mềm” mà bất cứ môi trường làm việc nào cũng đòi hỏi như kỹ năng giao
tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, biết nghiên cứu để tự tìm câu trả
lời... Muốn như vậy, giảng viên phải đặt trọng tâm vào việc học tập của sinh viên, sao
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cho việc học tập này được tiến hành liên tục, có một ý nghĩa quan trọng đáng kể đối với
sinh viên và tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với cách suy nghĩ, cảm xúc và hành
động của họ.
Tuy nhiên, việc áp dụng học chế tín cũng là một quá trình đầy gian khổ, chứ không
đơn giản là chỉ giảm bớt số giờ học tại lớp. Bài viết này sẽ trình bày vai trò của giảng
viên và những khó khăn khi họ gặp phải cùng các đề xuất khi áp dụng học chế tín chỉ.
1. Vai trò của giảng viên khi áp dụng học chế tín chỉ:
Theo Glassick, Huber và Maeroff (1997) thì khi áp dụng học chế tín chỉ, các giảng viên
sẽ đóng vai trò như những học giả. Ngoài thời gian lên lớp, giảng viên phải:
 Viết đề cương bài giảng.
 Thiết kế các hoạt động học tập, bài tập và bài kiểm tra.
 Chấm bài và cho điểm sinh viên.
 Cập nhật tư liệu nghiên cứu cho môn học.
 Cập nhật những kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên ngành của mình.
 Có mặt tại văn phòng trong một số giờ nhất định để tiếp sinh viên khi họ cần giúp đỡ.
Do vậy việc thực hiện học chế tín chỉ đòi hỏi giảng viên phải mất từ 2 đến 3 giờ để chuẩn
bị cho một giờ lên lớp cũng như sinh viên phải tự học từ 2 đến 3 giờ cho mỗi giờ học trên
lớp.
2. Các khó khăn của giảng viên khi áp dụng học chế tín chỉ và các giải pháp đề xuất:
Có rất nhiều khó khăn và thách thức cho giảng viên khi áp dụng học chế tín chỉ cho nên
nhà trường cần có những giải pháp thích hợp thì việc áp dụng học chế tín chỉ mới mang
lại hiệu quả như mong muốn:
 Giảng viên do muốn có thu nhập cao hơn nên thường phải làm nhiều việc khác nhau
vì vậy họ có ít thời gian để chuẩn bị bài giảng, cho các hoạt động đánh giá và phát
triển chuyên môn khi áp dụng học chế tín chỉ. Để giảng viên toàn tâm cho việc giảng
dạy, nhà trường cần có chính sách hợp lý về tiền lương, chế độ đãi ngộ, khen thưởng
các giảng viên giảng dạy theo chế độ tín chỉ.
 Việc thiếu không gian và phương tiện dạy học cũng là một trở ngại lớn cho giảng
viên nhưng chính việc không được đào tạo đầy đủ, không được hỗ trợ và khen thưởng
kịp thời mới chính là trở ngại cho giảng viên khi áp dụng học chế tín chỉ. Nhà trường
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cần tạo điều kiện và ủng hộ những bước phát triển này của giảng viên và kịp thời
khen thưởng cho những người áp dụng được những phương pháp giảng dạy tốt nhất.
 Hiện nay phần lớn các giảng viên không những chưa giỏi về kỹ năng kỹ thuật của
mình mà còn yếu về phương pháp giảng dạy mới. Để có một đội ngũ giảng viên giỏi,
có tri thức tốt biết cách đào tạo cho sinh viên từ chỗ học vẹt đến chỗ học cách giải
quyết vấn đề và có tinh thần dám nghĩ dám làm, chấp nhận rủi ro và thử thách thì nhà
trường phải xác định những phương cách tốt nhất để thúc đẩy văn hóa học tập suốt
đời trong đội ngũ giảng viên. Các giảng viên phải tự xây dựng kế hoạch nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, và nhà trường có thể dùng những kế hoạch
này để tổ chức các hội thảo, tập huấn có hoặc không có các chuyên gia tham dự nhằm
giúp nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên.
 Đa số các giảng viên thường không thích phải thay đổi phương pháp giảng dạy, học
tập và đánh giá vì lo tăng thời gian chuẩn bị, sợ lớp học đông, sợ thiếu các nguồn lực
và phương tiện hỗ trợ, và sợ cả những rủi ro cá nhân. Hơn nữa, do cả giảng viên và
sinh viên đều được đào tạo trên một nền tảng dựa trên mô hình giảng dạy theo kiểu
diễn giảng, coi trọng việc học thuộc lòng và kết quả sinh viên hầu như không có khả
năng sáng tạo, suy nghĩ độc lập. Nhà trường cần phải hỗ trợ giảng viên trong việc áp
dụng những phương pháp mới trong giảng dạy, học tập và đánh giá.
3. Kết luận
Rõ ràng là học chế tín chỉ có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho trường Đại học
Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương, nhưng nó cũng đòi hỏi sự thay đổi sâu sắc về cách thức
quản lý điều hành của nhà trường, các khoa và bộ môn, cũng như đòi hỏi phải nâng cao
chất lượng của hệ thống đánh giá. Do đó việc chuyển đổi sang học chế tín chỉ của trường
là một quá trình lâu dài, cần giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức, tài
chính, chương trình, đội ngũ giảng viên….
Một trong những trọng tâm của trường Đại học kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương khi áp
dụng học chế tín chỉ là luôn quan tâm đến việc xây dựng một đội ngũ giảng viên ưu tú
(qua đó củng cố uy tín và nâng cao chất lượng đào tạo của trường) thông qua việc xây
dựng chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho các giảng viên tự học nâng cao trình
độ, mở các khóa bồi dưỡng về sư phạm do các chuyên gia trong và ngoài nước trình, có
các chính sách thích hợp để hỗ trợ và khen thưởng cho giảng viên một cách tương xứng
với khối lượng công việc và công sức của họ.
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Với những nhà lãnh đạo tâm huyết, có tầm nhìn xa cùng một đội ngũ giảng viên giỏi,
yêu nghề, đầy trách nhiệm, chắc chắn trong tương lai gần trường Đại học Kinh tế- Kỹ
thuật Bình Dương sẽ áp dụng thành công học chế tín chỉ để đưa trường lên những thành
công mới và tầm vóc cao hơn.
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