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Nội dung 

• Thực trạng  

• Sứ mệnh của đại học và nghiên cứu khoa học  

• Tổ chức nhóm nghiên cứu  

• Quản lý khoa học  



Thực trạng nghiên cứu khoa học  

• Giảng dạy và nghiên cứu 

• Thiếu nhân sự NCKH và "leaders" khoa học   

• Thiếu đầu tư cho nghiên cứu khoa học  

– cơ sở vật chất  

– ngân sách  

• Vấn đề xét duyệt đề tài  

• Vấn đề hành chính trong quản lý đề tài khoa học   



Một số bất cập phổ biến 

• Quan niệm chỉ cần dạy, học, đọc guideline nước ngoài để 
thành “bác sĩ giỏi”, không cần nghiên cứu khoa học 

• Nhà nhà nghiên cứu, người người nghiên cứu nhưng không có 
outcomes nghiên cứu khoa học 

• Hội đồng xét duyệt, hội đồng nghiệm thu đề tài thiếu chuyên 
gia chuyên ngành, không có công bố quốc tế 

• Chỉ duyệt những ý tưởng cũ, thiết kế nghiên cứu đơn giản; ý 
tưởng mới, phân tích sâu là bất khả thi, không nên triển khai 

 

 

 



Sứ mệnh đại học  

Sứ mệnh của đại học:   

• Đào tạo  

• Sản sinh ra tri thức mới (knowledge generation) 

• Trung tâm khoa học (và văn hóa) 

• Chuyển giao tri thức đến cộng đồng và bệnh viện  

 



Knowledge generation 

• Tri thức mới được tạo ra qua nghiên cứu khoa học  

• Nghiên cứu khoa học: một qui trình thu thập dữ liệu và 

chuyển hóa dữ liệu thành tri thức bằng phương pháp 

khoa học (scientific method) 

• Phương pháp khoa học: tập hợp các kỹ thuật và phương 

tiện để kiểm định giả thuyết khoa học   

 

 



Phân biệt nghiên cứu khoa học và không khoa học  

Nghiên cứu khoa học  

• Dựa trên giả thuyết khoa học  

• Qui trình khoa học: thí nghiệm, 

thu thập dữ liệu, phân tích dữ 

liệu, kết luận 

• Tri thức khoa học đáp ứng 3 tiêu 

chuẩn 

– Phổ quát (universal) 

– Khái quát hóa (generalizability) 

– Tái lập (reproducibility)  

Không phải nghiên cứu khoa học  

• Không có giả thuyết khoa học  

• Kiểm kê lâm sàng (clinical audit) 

• Phân tích thường quy 

• Không có "thí nghiệm" hay thiết 

kế nghiên cứu  

• Đánh giá chính sách   

GS Nguyễn Văn Tuấn – bài giảng "Tại sao nghiên cứu khoa học", Chợ Rẫy 7/2017  



Làm thế nào để nâng cao năng lực khoa học? 

Ba biện pháp: 

• Tổ chức nhóm nghiên cứu 

• Quản lý khoa học  

• Hợp tác quốc tế  

 

 



Nhóm nghiên cứu  

• Nhiều tên gọi (tùy vào qui mô): research group, center, 

laboratory, v.v.  

• Định nghĩa: "a group of researchers from the same faculty 

working together on a particular issue or topic" (1)   

• Mục tiêu nhóm nghiên cứu: 

– Chú tâm nghiên cứu chất lượng cao  

– Chuyên về một chủ đề khoa học  

– Tạo môi trường cho nghiên cứu sinh và sinh viên nghiên cứu 

khoa học  

– Môi trường đào tạo  

 

 

 

(1) University of Southampton website  







Yếu tố thành công của nhóm nghiên cứu  

Ngoài cơ sở vật chất ra, các yếu tố sau rất quan trọng: 

• Có người lãnh đạo có "prestige" trên trường quốc tế  

• Tầm nhìn vĩ mô: làm gì để thay đổi nhận thức, thực hành 

lâm sàng ?  

• Thành viên dấn thân vì khoa học (hơn là vì tiền) 

• Tạo ra văn hóa khoa học cho nhóm  

• Tạo ra một dự án (project) trọng điểm để thu hút các 

thành viên làm việc vì "việc lớn"  



Yếu tố thành công của nhóm nghiên cứu  

• Lãnh đạo    

• Tầm nhìn vĩ mô   

• Dấn thân   

• Văn hóa khoa học 

• Dự án trọng điểm  

• GS Nguyễn Văn Tuấn   

• "Our vision is to build the Bone and Muscle Research 

Group as a leading center for research into 

osteoporosis and bone diseases, and through which 

we contribute to better health in Vietnam and 

internationally" 

• Chủ yếu làm việc không lương, ngoài giờ    

• Sinh hoạt "journal club"  

• Dự án "Vietnam Osteoporosis Study"  



Tập trung vào "chất" thay vì "lượng" 

• Không nên chạy theo số lượng bài báo khoa học 

• Nên chú tâm vào những nghiên cứu có chất lượng cao 

– câu hỏi nghiên cứu quan trọng  

– phương pháp tốt  

– trình bày tốt  

• Công bố trên những tạp chí hàng đầu trong chuyên ngành  

– tạp chí của các hiệp hội chuyên môn  

– impact factor tốt  

– tuyệt đối tránh "tạp chí dỏm" hay nghi ngờ dỏm  



Quản lý khoa học  

• Quản lý đầu vào (input) 

• Quản lý đầu ra (output) 

• Chọn nhân sự khoa học  



Quản lý khoa học: đầu vào  

• Tiêu chuẩn chọn đề tài phải minh bạch  

– Chất lượng khoa học (scientific quality) 

– Phương pháp (method) 

– Tầm ảnh hưởng (significance) 

– Nhân sự có kinh nghiệm  

• Chuyên gia xét duyệt phải có chuyên môn trong chuyên 

ngành và có công bố quốc tế  

 



Quản lý khoa học: đầu ra  

• Phải có công bố quốc tế  

• Chỉ tính công bố trên các tạp chí trong danh mục ISI  

• Không công nhận bài báo trên tạp chí dỏm  

– Công bố danh sách những tạp chí không được công nhận  

– Phạt (nếu cần) vì làm xấu hình ảnh đại học  

• Phải là tác giả chính, dùng email chính thức   

• Bắt buộc phải có tên trường và tên trường phải viết đúng 

(thống nhất) 



Quản lý khoa học: nhân sự  

• Nhân sự quản lý khoa học phải am hiểu nghiên cứu khoa 

học (và có công bố quốc tế) 

• Sẵn sàng hỗ trợ (thay vì làm khó) nhà nghiên cứu  

• Những tố chất cần thiết cho nhà quản lý: 

– Am hiểu qui trình công bố khoa học  

– Am hiểu các chỉ số trắc lượng khoa học  

– Biết đánh giá lý lịch khoa học của một cá nhân 

– Biết phân biệt tạp chí chính thống và tạp chí dỏm  



Hợp tác quốc tế  

• Hợp tác quốc tế là qui luât trong nghiên cứu khoa học  

• Xác định mục tiêu hợp tác: KHÔNG lệ thuộc    

– nâng cao nội lực nghiên cứu 

– chia sẻ data và phương tiện nghiên cứu  

– tiếp cận với các nhóm hàng đầu thế giới  

• Chọn nhóm nghiên cứu thích hợp và trường/viện danh 

tiếng  



Tóm lược: nâng cao nghiên cứu khoa học  

• Nghiên cứu khoa học trong đại học và sứ mệnh 

– tri thức mới  

– rất cần thiết giúp đại học có "tên tuổi" trên trường quốc tế  

• Chiến lược nghiên cứu khoa học 

– lập nhóm nghiên cứu và đầu tư cơ sở vật chất  

– chọn chủ đề nghiên cứu quan trọng (và khả thi) 

– cần có người lãnh đạo khoa học có tiếng nói quốc tế  

• Quản lý khoa học: đầu vào, đầu ra, nhân sự  

• Hợp tác quốc tế để "đôi bên cùng có lợi" (thay vì lệ thuộc) 

 


