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Tóm tắt: Giáo dục đại học đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (gọi tắt “đại học
4.0”) trong nghiên cứu này được xác định là mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng
tạo, trong đó thành tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra
giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào
các tiến bộ của công nghệ 4.0. Các đặc trưng cơ bản của mô hình đại học thông minh định hướng
đổi mới sáng tạo được mô tả trong mô hình “543”, bao gồm: đào tạo định hướng khởi nghiệp (mô
hình 5 trong 1); nghiên cứu hàn lâm định hướng đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
(mô hình 4 trong 1); đại học thông minh với hệ thống kết nối thực - ảo; cơ chế vận hành (mô hình
3 trong 1); mức độ quốc tế hóa và trách nhiệm cộng đồng. Bộ tiêu chuẩn và các tiêu chí của mô
hình “đại học 4.0” theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục và xếp hạng đại học đã được xây
dựng. Bộ chỉ số của các tiêu chí này có thể sử dụng để đối sánh với các trường đại học tương
đương mức 4 sao của QS Star hoặc nhóm QS 200 đại học châu Á.
Từ khóa: Đại học 4.0, đại học thông minh, đại học định hướng đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái đổi
mới sáng tạo, khởi nghiệp, hệ thống thực - ảo.

1. Mở đầu

loại từ 1.0 đến 4.0 lần lượt gắn với sáng chế về
máy hơi nước (năm 1780); điện (năm 1870);
điện tử và công nghệ thông tin (năm 1969) và
các hệ thống kết nối thực - ảo (từ năm 2010)
[1]. Trong đó, các công nghệ cơ bản của cuộc
CMCN 4.0 như trí tuệ nhân tạo, số hóa, tự động
hóa và internet kết nối vạn vật đang xâm nhập
ngày càng mạnh mẽ vào cuộc sống, làm ảnh
hưởng sâu sắc đến giáo dục đại học thế giới.

Thế giới đã trải qua ba cuộc cách mạng
công nghiệp và đang bước vào cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với sự phân
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Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học phải
phát triển sóng đôi với với CMCN 4.0, vừa để
thích ứng vừa để cạnh tranh và dẫn dắt.
Trong lịch sử phát triển, đại học thế giới
luôn thích ứng với bối cảnh và yêu cầu của kinh
tế - xã hô ̣i. Sự phát triển của đại học thế giới
cũng thường được phân chia tương tự từ 1.0
đến 4.0. Tuy nhiên, nếu sự phân loại các cuộc
CMCN chủ yếu dựa vào sự thay đổi về tư liệu
lao động, phương thức sản xuất và phương thức
giao tiếp, thì việc phân chia sự phát triển đại
học lại có sự khác biệt. Theo tiếp cận của công
nghệ dạy – học thì đại học 1.0 và 2.0 liên quan
đến mức độ ứng dụng công nghệ web tương
ứng [2]. Theo cách tiếp cận này, đại học 4.0 sẽ
được hiểu là đại học IoT (Internet of Things –
Internet kết nối vạn vật) hoặc CPS (Cyber
Physical System – Hệ thống kết nối thực - ảo).

thức và mô hình 3.0 (giai đoạn 1990-2000) vừa
đào tạo vừa nghiên cứu sáng tạo ra tri thức mới.
Từ năm 2000 đến nay, đại học đang phát triển
theo mô hình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
4.0. Trong thực tế, Trường Đại học Bologna với
mục đích nghiên cứu đã được thành lập ở châu
Âu từ năm 1088. Đặc biệt, Trường Đại học
Humboldt - một đại học nghiên cứu hoàn chỉnh
đúng nghĩa cũng đã thực sự hình thành từ năm
1810. Ngay sau đó, mô hình đại học nghiên cứu
này đã được phát triển ở Anh và du nhập thành
công sang Hoa kỳ, Nhật Bản [4]. Hơn thế nữa,
hoạt động đổi mới sáng tạo cũng đã được triển
khai thành công ở các trường đại học của Hoa
Kỳ từ hơn 40 năm trước [5]. Vậy nên, có thể
nhận xét rằng các mô hình đại học trong phân
loại này có những bất cập nhất định.
Gần đây, sự phát triển đại học từ 1.0 đến 4.0
đã được phân chia dựa theo mục tiêu và phương

Bảng 1. Sự phân loại các mô hình đại học theo các đặc trưng hoạt động [3]
Đặc điểm

Giáo dục 1.0
(trước năm 1980)

Giáo dục 2.0
(những năm 1980)

Giáo dục 3.0
(những năm 1990)

Mục tiêu

Đào tạo kiến thức

Đào tạo việc làm

Sáng tạo tri thức

Đơn ngành

Đa ngành

Liên ngành

Xuyên ngành

Giấy và bút

Máy tính

Internet và Mobile

Kết nối vạn vật

Tị nạn số
Một chiều
Phòng học truyền
thống
Công nhân lành
nghề

Di cư số
Hai chiều
Phòng học và bấm
chuột

Bản địa số
Đa chiều

Công dân số
Mọi nơi

Mạng

Hệ sinh thái

Đồng sản xuất tri
thức

Nhà sáng tạo và khởi
nghiệp

Chương trình đào
tạo
Công nghệ đào
tạo
Năng lực số
Giảng dạy
Giảng đường
Đầu ra

Công nhân tri thức

Theo một cách phân chia khác [3], Ong &
Nguyen (2017) trình bày bốn giai đoạn lịch sử
và mức độ phát triển của đại học như trên bảng
1. Lưu ý là, bốn mức độ phát triển đại học này
không tương thích với bốn thời kỳ CMCN. Đáp
ứng cho 3 cuộc CMCN trước đây (1.0 đến 3.0),
đại học luôn ở mô hình 1.0 (trước năm 1980) –
đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng. Từ năm
1980 đến năm 1990, đại học chuyển đổi nhanh
sang mô hình 2.0 đào tạo nguồn nhân lực có tri

Giáo dục 4.0
(những năm 2000)
Đổi mới và sáng tạo tri
thức

thức tạo ra giá trị gia tăng của đại học đó (hình 1).
Theo Engovatova và Kuznetsov [6], Đại
học 1.0 thực hiện chức năng truyền thụ kiến
thức, bồi dưỡng nhân tài và đào tạo chuyên gia.
Đại học 2.0 thực hiện cả hai chức năng đào tạo
và nghiên cứu, góp phần tạo ra tri thức mới
thông qua nghiên cứu và có thể triển khai dịch
vụ tư vấn cho cộng đồng. Ở mức độ này, đại
học có thể phát triển một số công nghệ theo đặt
hàng của doanh nghiệp. Mặc dù, đại học chưa
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thực thi được hoạt động sở hữu trí tuệ, nhưng
có thể thương mại hóa tri thức thông qua hoạt
động nghiên cứu và triển khai (R&D). Cùng với
hoạt động đào tạo và nghiên cứu, Đại học 3.0
thực hiện chức năng chuyển giao công nghệ. Ở
đó, sở hữu trí tuệ được quản lý hiệu quả, công
nghệ được thương mại hóa. Văn hóa khởi
nghiệp dựa vào công nghệ được thiết lập. Đại
học 3.0 có thể đáp ứng nhanh yêu cầu của
doanh nghiệp trong việc đào tạo chuyên gia
hoặc nghiên cứu cung cấp các giải pháp công
nghệ mới mà doanh nghiệp quan tâm. Đại học
3.0 là đại học sáng nghiệp (Entrepreneurial
University). Ở Việt Nam, mô hình và khái niệm
đại học sáng nghiê ̣p (hay đại học khởi nghiệp
sáng tạo) đã được Nguyễn Hữu Đức giới thiệu
từ năm 2013 [2]. Khi Việt ngữ hóa, một số tác
giả khác lại sử dụng thuật ngữ “đại học doanh
nghiệp” [7].

3

cứu và cung cấp tri thức nói chung). Do đó,
năng lực tự chủ tài chính của đại học được nâng
cao. Đây là cách phân loại vừa phản ánh được
sự phát triển của các mô hình đại học theo lịch
sử, nhưng đồng thời cũng phản ánh sự phân
tầng theo sứ mệnh và giá trị của các trường đại
học. Các mô hình đại học nói trên không loại
trừ lẫn nhau mà ở ngay thời điểm hiện nay có
thể đều đang tồn tại.
Trong khi còn cần phải trao đổi để thống
nhất cách phân loại sự phát triển của các mô
hình đại học, qua phân tích đã có thể thống nhất
được rằng hiện nay các đại học trên thế giới
(nhất là ở nước Nga theo cách phân tích của
Engovatova và Kuznetsov), đang ở mức độ xây
dựng đại học sáng nghiệp (tức là đại học 3.0).
Đây là mô hình đại học làm động lực cho sự
phát triển của nền kinh tế mới. Năm 2013, Hội
đồng Cố vấn về đổi mới và sáng nghiệp quốc

Hình 1. Sự phát triển của các mô hình đại học tương ứng với mức độ gia tăng giá trị [6].

Đại học 4.0 hoạt động như là một nơi cung
cấp tri thức của tương lai; trở thành người dẫn
dắt sự phát triển công nghiệp công nghệ cao và
thực thi việc vốn hóa nguồn tài sản tri thức và
công nghệ của mình ở mức độ cao.
Theo cách phân loại của Engovatova và
Kuznetsov, từ đại học 1.0 đến 4.0, năng lực bồi
dưỡng nhân tài và nghiên cứu đổi mới sáng tạo
yêu cầ u càng cao; ngày càng có nhiều giá trị gia
tăng được tạo ra trong khuôn viên đại học, chứ
không chỉ dừng lại ở mức các sản phẩm trung
gian (đào tạo và cung cấp chuyên gia; nghiên

gia (National Advisory Council on Innovation
and Entrepreneurship) thuộc Bộ Thương mại
Hoa Kỳ có nhận định rằng đại học đổi mới và
sáng nghiệp (Innovative and Entrepreneurial
University) là sự đồng hành của giáo dục đại
học Hoa Kỳ trong thời đại ngày nay [8].
Theo tiếp cận xếp hạng đại học, cũng có thể
thấy rằng khoảng từ năm 2003, các bảng xếp
hạng đại học đều đánh giá theo các tiêu chí đào
tạo, nghiên cứu và mức độ quốc tế hóa (ví dụ:
ARWU - Đại học Giao thông Thượng Hải; QS Quacquarreli Symonds Ranking), hoặc đánh giá
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theo các tiêu chí nghiên cứu và số hóa (WEBO
- Webometrics), phản ánh đặc trưng của đại học
3.0 theo phân loại của Ong and Nguyen (2016).
Gần đây (năm 2012), QS phát triển thêm bảng
đánh giá QS Star rating đưa thêm các tiêu chí
đổi mới sáng tạo (innovation) và mức độ số hóa
(digital factor) [9]. Tiếp cận tương tự cũng
được bảng xếp hạng SCIMAGO thực hiện từ
năm 2014 [10]. Rõ ràng là, các bảng xếp hạng
cũng đang phản ánh rất kịp thời sự chuyển đổi
nhanh của đại học từ mô hình đại học định
hướng nghiên cứu và số hóa sang mô hình đại
học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo
(Innovation-driven Smart University), trong đó
đặc trưng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
(thuộc nội hàm của đại học 3.0) – là triết lý,
mục tiêu và phương thức gia tăng giá trị, đồng
thời là giải pháp và khả năng thích ứng với
CMCN 4.0 của trường đại học. Không có năng
lực đổi mới sáng tạo, trường đại học không
những không có khả năng vốn hóa tri thức và
gia tăng giá trị cho mình mà còn bị CMCN 4.0
bỏ rơi. Đặc trưng thông minh và kết nối thực ảo là phương thức và giải pháp sử dụng các
công nghệ 4.0 hiện đại để triển khai triết lý và
mục tiêu giáo dục đã nêu. Kết hợp hai đặc trưng
này chính là mô hình 4.0 mà cả hai cách phân
loại của Ong và Nguyên [3] và Engovatova và
Kuznetsov [6] đang hướng đến.
Giáo dục đại học 4.0 đang được nghiên cứu
và thảo luận rộng rãi với nhiều đối tượng tác
giả, diễn giả; nhiều diễn đàn (tạp chí, bản tin,
báo mạng, hội thảo…), nhiều cách tiếp cận
(người làm chính sách, nhà khoa học, doanh
nhân…), mọi người, mọi lúc và mọi nơi. Tuy
nhiên, cách tiếp cận đa số còn theo hướng đơn
chiều, đôi khi có yếu tố kinh nghiệm. Trong bài
báo này, mô hình đại học thông định hướng đổi
mới sáng tạo sẽ được phân tích và mô tả một
cách hệ thống theo tiếp cận thực tiễn và khái
niệm về cuộc cách mạng 4.0; từ khái niệm các
mức độ sẵn sàng về công nghệ (Technology
Readiness Levels – TRL), “thung lũng chết”
(Valley of the death) về chuyển giao công nghệ
đến các hệ thống IoT và CPS. Đây chính là mô
hình đại học thích ứng với cuộc CMCN 4.0 cả
về mục tiêu, phương thức thực hiện và phương

thức gia tăng hệ thống giá trị. Sau phần phân
tích và xác định các đặc trưng cơ bản, bài báo
này sẽ trình bày bộ tiêu chuẩn và các tiêu chí
đánh giá mức độ thích ứng mô hình “đại học
4.0” theo tiếp cận đảm bảo chất lượng giáo dục
và xếp hạng đại học, áp dụng cho nhóm trường
đại học tương đương mức 4 sao của QS Star hoặc
nhóm 200 đại học châu Á của QS Ranking.
2. Các đặc trưng của đại học thông minh
định hướng đổi mới sáng tạo
Đại học thông minh định hướng đổi mới
sáng tạo hay đại học thích ứng với CMCN 4.0,
theo nghiên cứu và đề xuất của chúng tôi, có 7
đặc trưng lần lượt được trình bày dưới đây.
2.1. Đào tạo theo định hướng khởi nghiệp
Trong nền công nghiệp 4.0, các mối quan
hệ tương tác cơ bản của lực lượng sản xuất là
tương tác giữa các thiế t bi ̣ và giữa thiế t bị với
con người, tạo ra một hình thái sản xuấ t mới đòi
hỏi những ki ̃ năng mới ở lực lượng lao động.
Sự xuất hiện và bị thay thế nhanh chóng của các
loại công nghệ dẫn đến sự xuấ t hiê ̣n nhanh
chóng của các loại nghề nghiê ̣p phi truyền
thống. Đây là đặc điểm quan trọng không
những để định hướng cho việc thay đổi chương
trình đào tạo, hình thành các ngành nghề mới
trong các trường đại học mà định hướng “học
tập suốt đời”còn trở thành sợi chỉ đỏ xuyên
suốt đối với mọi kỹ năng làm việc trong thời kỳ
CMCN 4.0. Diễn đàn kinh tế thế giới [11] đưa
ra một khung năng lực và kỹ năng làm việc của
công dân 4.0 (bảng 2), trong đó, có năng lực cơ
bản (năng lực nhận thức và năng lực thể chất),
kỹ năng cơ bản (kỹ năng nội dung và kỹ năng
xử lý) và kỹ năng liên chức năng (kỹ năng xã
hội, kỹ năng quản lý nguồn nhân lực, kỹ năng
kỹ thuật, kỹ năng hệ thống và kỹ năng giải
quyết các vấn đề phức tạp).
Vai trò và mục tiêu đào tạo đang thay đổi
theo hướng thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo
cho người học, dạy cho người học biết phát
triển tài năng cá nhân (personalized learning),
nhưng biết sáng tạo tập thể (common creating).
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Hơn thế nữa, sứ mê ̣nh giáo du ̣c có sự chuyển
đổ i: giáo du ̣c đại học đươ ̣c yêu cầ u phải chuẩn
bị lực lượng lao động chất lượng cao có khả
năng di chuyển dễ dàng hơn giữa các ngành
nghề, giữa các lĩnh vực hoạt động và giữa các
nền văn hóa khác nhau, chứ không phải đào tạo
họ cho mô ̣t ngành nghề cụ thể, ở một thời gian
và trong không gian cụ thể. Giáo du ̣c cầ n tập
trung vào phát triể n các năng lực chung và các
năng lực thuô ̣c các liñ h vực chuyên ngành.

Hình 2. Mô hình “5 trong 1” với một (1) Chuẩn đầu
ra với nhiều kỹ năng mới của công dân 4.0 và năm
(5) thành tố của quá trình đào tạo [12].

Để thích ứng với cuộc CMCN 4.0, đào tạo
theo định hướng khởi nghiệp phải được triển
khai theo mô hình “5 trong 1” (5 thành tố trong
1 mục tiêu) (hình 2), trong đó: Một (1) Chuẩn
đầu ra với nhiều kỹ năng mới của công dân 4.0
và Năm (5) thành tố bao gồm:
- Có nhiều chương trình đào tạo (ngành
nghề) mới có tính liên ngành và xuyên ngành
cao và nhiều chương trình đào tạo gắn với công
nghệ 4.0;
- Cấu trúc chương trình đào tạo mới;
- Công nghệ đào tạo mới;
- Các dự án khởi nghiệp mới;
- Hệ sinh thái giáo dục khởi nghiệp mới kết
nối tất cả các bên liên quan: giảng viên, người
học, giảng đường, phòng thí nghiệm và người
sử dụng.
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Trước hết, về mục tiêu giáo dục, tinh thần
khởi nghiệp đó còn phải được thể hiện trong
các chuẩn đầu ra với các kỹ năng và chuẩn năng
lực sáng tạo và khởi nghiệp của công dân 4.0,
đào tạo được các nhà khởi nghiệp sáng tạo có
các năng lực và phẩ m chất như năng lực sáng
tạo, sáng nghiệp, công dân kĩ thuật số , các năng
lực sử du ̣ng các thiết bi ̣ công nghê ̣ thực ảo, làm
việc trong môi trường thực ảo, công dân toàn
cầu, năng lực tự ho ̣c, hợp tác và xúc cảm xã hô ̣i
như đã nêu ở trên (xem bảng 2).
Về các chương trình đào tạo ngành nghề
mới mà nền công nghiệp 4.0 đòi hỏi, trong một
kết quả mới đây của nhóm nghiên cứu [13],
chúng tôi đã phân tích mối liên hệ giữa các lĩnh
vực kinh tế - kỹ thuật dự báo sẽ sự bùng nổ và
10 công nghệ cốt lõi: Công nghệ số; Công
nghệ dữ liệu lớn; Trí tuệ nhân tạo; Người máy;
Internet kết nối vạn vật; Công nghệ vật liệu mới
và cảm biến; Công nghệ nano; Công nghệ in
3D; Công nghệ năng lượng và Công nghệ sinh
học. Trong đó, hệ thống thực - ảo được coi là
nền tảng. Các công nghệ cốt lõi này sẽ tạo ra
các thay đổi có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong
10 năm tới của thế giới, hình thành các đột phá
về các giải pháp: Khả năng kiểm soát và phòng
chống bệnh tật; Điều trị y tế; Dược phẩm; Các
giải pháp năng lượng; Truyền thông số; Thiết bị
đa phương tiện và Ánh sáng; Thiết bị công nghệ
sinh học; Vật lý hạt cơ bản; Vật liệu mới và vật
liệu nanô; Di truyền học. Đấy là các ngành
nghề đặc trưng của thời kỳ công nghiệp mới
mà các trường đại học không thể không đầu
tư phát triển. Đối với các quốc gia, hệ thống
lĩnh vực ngành nghề đào tạo còn được xác
định cụ thể, tích hợp phù hợp với ưu tiên. Ví
dụ, ở Malaysia, 5 nhóm lĩnh vực sau đây đã
được xác định [14]: (i) – Trí tuệ nhân tạo, học
máy, tự động hóa, an toàn mạng, dữ liệu lớn
và phân tích dữ liệu; (ii) – Các lĩnh vực kỹ
thuật lai như Công nghệ sinh học, Khoa học
và công nghệ y sinh, công nghệ thông tin,
khoa học máy tính và chăm sóc sức khỏe; (iii)
– Khí hậu, năng lượng, tài nguyên và môi
trường; (iv) – Giáo dục khai phóng, công
nghệ thiết kế và công nghiệp sáng tạo; (v) –
Giáo dục và đào tạo kỹ năng.
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Bảng 2. Các năng lực và kỹ năng cơ bản của nguồn nhân lực 4.0 [11]
NĂNG LỰC
Các khả năng
nhận thức
(Cognitive
Abilities)
Linh hoạt về nhận
thức
Sáng tạo
Lập luận logic
Nhạy bén trong
nhận biết vấn đề
Lập luận toán học
Tư duy hình
tượng

KỸ NĂNG CƠ BẢN

KỸ NĂNG LIÊN CHỨC NĂNG

Các kỹ năng nội dung (Content
skills)

Các kỹ năng xã hội
(Social Skills)

Các kỹ năng quản lý
nguồn lực (Resource
Management Skills)

Trình bày bằng lời nói
Đọc hiểu

Phối hợp với người
khác
Năng lực xúc cảm
Thương lượng

Quản lý các nguồn tài
chính
Quản lý tư liệu
Quản lý con người

Trình bày bằng văn viết

Thuyết phục

Quản lý thời gian

Hiểu biết về CNTT

Định hướng dịch vụ
Đào tạo và giáo dục
người khác

Học chủ động

Các kỹ năng kỹ thuật
(Technical Skills)
Bảo dưỡng và sửa chữa
thiết bị

Các khả năng thể
chất (Physical
Abilities)

Các kỹ năng xử lý (Process skills)

Các kỹ năng hệ thống
(Systems Skills)

Vận hành và kiểm soát
thiết bị

Sức khỏe thể chất

Nghe chủ động

Phán xét và ra quyết
định

Lập trình

Nhạnh nhẹn, khéo
léo và chính xác

Tư duy phê phán

Phân tích hệ thống

Kiểm soát chất lượng

Các kỹ năng giải
quyết vấn đề phức tạp
Giải quyết vấn đề
phức tạp

Công nghệ và thiết kế theo
trải nghiệm người dùng

Giám sát bản thân và người khác

Lưu ý rằng, trong thời đại 4.0, đổi mới sáng
tạo không chỉ xảy ra trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật mà với khả năng sử dụng nền tảng
công nghệ chung, đổi mới sáng tạo cũng hoàn
toàn được triển khai trong cả các lĩnh vực khoa
học xã hội và quản lý, đặc biệt là lĩnh vực
công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo
(điện ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, sáng tác...). Về
lĩnh vực này, một số trường đại học ở Việt
Nam, nhất là các trường đại học tư thục đã rất
năng động, tiên phong đi đầu. Ngoài ra, các
ngành nghề dịch vụ, tiêu thụ cũng sẽ có nhu cầu
rất lớn.
Tinh thần sáng nghiệp của đại học 4.0
không chỉ được thể hiện trong đặc điểm ngành
nghề mới, mà cả trong cấu trúc của chương
trình đào tạo. Theo đó, tiếp cận kiểu chương
trình đào tạo linh hoạt (Fluid and Organic

Giải quyết vấn đề

Curriculum) và kiểu chương trình đào tạo sẵn
sàng cho tương lai (Future Readiness
Curriculum) của Bộ Giáo dục Đại học Malaysia
đề xuất [14] là một hướng đi rất lôgic và hợp lý.
Trước hết, sự linh hoạt thể hiện ở chỗ thay cho
nền tảng kiến thức cơ bản là các môn học đại
cương truyền thống (ví dụ như Toán cao cấp,
Vật lý đại cương, Tin học cơ sở…), các trường
đại học cần quan tâm bổ sung các môn học mới,
ví dụ như về Công nghệ 4.0 đại cương, Kỹ năng
số và khoa học dữ liệu, Giáo trình khởi nghiệp
và Kiến thức về sở hữu trí tuệ. Các môn học
như vậy phải là hành trang khởi nghiệp sáng tạo
của công dân 4.0. Trong trường hợp này, các
yếu tố thích hợp của giáo dục khai phóng cũng
cần được tích hợp. Theo Hiệp hội các trường
đại học và cao đẳng Mỹ (Association of
American Colleges and Universities - AACU),
mục tiêu của giáo dục khai phóng là nhằm trao
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quyền cho các cá nhân có kiến thức rộng và các
kỹ năng có thể chuyển đổi phù hợp với ngữ
cảnh thế giới thực, đồng thời nuôi dưỡng trách
nhiệm xã hội và ý thức mạnh mẽ về đạo đức và
giá trị [15]. Ở rất nhiều trường đại học của
Trung Quốc, như Đại học Thanh Hoa, Đại học
Bắc Kinh và Đại học Chiết Giang, giáo dục
khai phóng được xác định là một nội dung hỗ
trợ đổi mới giáo dục và giáo dục khởi nghiệp
[16]. Trong đó, môn học “Thiết kế tư duy”
(Design Thingking) là một nội dung tiêu biểu.
Khóa học này (i) cung cấp cho sinh viên sự trải
nghiệm để tìm hiểu quá trình thiết kế lấy con
người là trung tâm; (ii) đưa sinh viên đến với
các vấn đề trong thế giới thực và (iii) cung cấp
cho sinh viên các giả định suy nghĩ về cách tiếp
cận sáng tạo để giải quyết vấn đề trong môi
trường kinh doanh. Mục tiêu của khóa học cũng
nhằm ươm tạo ý tưởng đổi mới sáng tạo hoặc
khởi nghiệp trong sinh viên các ngành khoa học
và kỹ thuật. Nhờ đó, một số sinh viên có thể trở
thành nhà lãnh đạo, doanh nhân, nhà hoạch
định chính sách, hoặc đóng vai trò quan trọng
khác trong việc thúc đẩy đổi mới kinh doanh và
doanh nghiệp dựa vào công nghệ 4.0, với sứ
mệnh mang lại sự đổi mới thực sự và ý thức
trách nhiệm xã hội cao. Sinh viên quan tâm rất
nhiều vào môn học này và tích cực ghi danh vào
khóa học Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp [16].
Theo tiếp cận cấu trúc chương trình đào tạo
linh hoạt (Fluid and Organic; Flexible and
Non-conventional; Industry Partnership and
Global Programs) của Malaysia [14], các cấu
trúc chương trình đào tạo chuẩn mực và cứng
nhắc như trước đây không còn hợp lý nữa, mà
cần phải tạo điều kiện để được cập nhật bất cứ
lúc nào, thích ứng nhanh với yêu cầu của doanh
nghiệp và nhu cầu bổ sung kinh nghiệm của
sinh viên. Đồng thời, các chương trình như vậy
sẽ thúc đẩy hợp tác đào tạo giữa các trường đại
học (sinh viên có thể chọn học các tín chỉ ở
trường khác trong nước và quốc tế) và thúc đẩy
triết lý giáo dục mọi lúc, mọi nơi của đại học
thông minh. Sinh viên có thể chọn bất cứ môn
học của bất kỳ chương trình đào tạo nào mà
trường hoặc các đối tác hàn lâm và doanh
nghiệp của trường có. Ngoài ra, các chương
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trình đào tạo còn được tổ chức theo hướng tích
hợp và hội tụ một số ngành, chuyên ngành. Ví
dụ như các chương trình kỹ thuật lai (Hybrid
Technical Programs) tích hợp các ngành khoa
học máy tính, khoa học tự nhiên hoặc kỹ thuật
đơn ngành truyền thống thành các ngành học có
tính liên ngành cao như Công nghệ kỹ thuật Tin
sinh, Công nghệ kỹ thuật Y sinh… hoặc các
chương trình đào tạo có nền tảng khoa học dữ
liệu cao (Data Science-embedded Curriculums).
Nói rộng ra, cách tiếp cận xuyên ngành
(transdisciplinary) là rất cần thiết nhằm đáp
ứng tính vô định của bối cảnh công nghiệp 4.0.
Trong khi tiếp cận đơn ngành (intradisciplinary)
tìm kiếm các giải pháp cho một vấn đề thông
qua ống kính của một môn học, ngành học duy
nhất thì tiếp cận đa ngành (multidisciplinary) là
cách dạy do chuyên gia từ hai hoặc nhiều ngành
hơn cùng đưa chuyên môn riêng biệt vào một
giải pháp. Tiếp cận liên ngành (integrated hay
là interdisciplinary) là việc chuyển giao các
phương pháp từ một môn học, ngành học này
sang môn khác, ngành học để giải quyết một
vấn đề. Tiếp cận xuyên ngành (transdisciplinary)
là tiếp cận mới được tạo ra và tích hợp trong
quá trình giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp,
có thực [17].
Đối với Việt Nam, việc thay đổi chương
trình đào tạo không chỉ để giúp sinh viên suy
nghĩ sáng tạo hơn và thực thi tinh thần đổi mới
sáng tạo hiệu quả mà còn phải lưu ý làm sao để
hỗ trợ nhiều hơn giúp họ chuyển từ một thiết
chế giáo dục giáo khoa bảng (chỉ hướng đến các
kỳ thi) thành một môi trường học tập dựa trên
trải nghiệm có định hướng.
Về các dự án khởi nghiệp, các kinh nghiệm
của Đại học Quốc gia Singapore về mô hình
đào tạo khởi nghiệp rất có ý nghĩa. Singapore
quan niệm rằng, đất nước của họ nhỏ và nghèo
tài nguyên, nếu không có đổi mới sáng tạo và
khởi nghiệp thì không những rất khó tồn tại mà
còn không thể mơ đến sự thịnh vượng [18]. Từ
đầu những năm 2000, Đại học Quốc gia
Singapore (NUS) đã xác định sứ mạng và tầm
nhìn gắn với nghiên cứu trình độ cao và đổi mới
sáng tạo. Hiện nay, NUS đang tiếp tục mạnh mẽ
tinh thần đó. NUS đã xây dựng mạng lưới và hệ
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sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh bắt đầu từ
nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên và
sinh viên; đào tạo dự án khởi nghiệp tại các
doanh nghiệp ở trong và ngoài nước (NOC –
NUS Oversea Colleges); kết nối với hệ sinh thái
quốc gia và thiết lập, làm “bà đỡ” cho các bệ
phóng khởi nghiệp mới. Đối với chương trình
NOC, hàng năm đã có khoảng 1.000 sinh viên
xuất sắc được tài trợ học bổng để tham gia. Các
chương trình này triển khai theo mô hình một
năm học trọn vẹn hoặc các khóa ngắn hạn,
trong đó, các môn học lý thuyết được học tại
các trường đại học đối tác, còn thực hành khởi
nghiệp được thực hiện tại các doanh nghiệp của
các cựu sinh viên NUS. Ví dụ, đối với NOC ở
Silicon Valley, sinh viên học tập ở đại học
Stanford còn thực hành khởi nghiệp công nghệ
ở Silicon Valley. Đối với NOC ở Thượng Hải thì
sinh viên học ở đại học Phúc Đán, còn thực hành
tại các doanh nghiệp của Trung Quốc [18].
Ở Trung Quốc, Bộ Giáo dục cũng đã ban
hành chính sách cho phép sinh viên nghỉ một
năm để theo đuổi một dự án khởi nghiệp [16].
Tương tự, ở Malaysia, mô hình đào tạo 2u2i
(chương trình đào tạo dựa trên việc làm, với lộ
trình học tập gồm 2 năm trong trường đại học
và 2 năm học qua làm việc) [14]. Chương trình
này mang đến cơ hội trải nghiệm việc làm thực
tế cho sinh viên ngay trong quá trình học. Sinh
viên dành 2 năm đầu tập trung học lý thuyết và
2 năm sau để áp dụng lý thuyết vào thực tiễn
công việc. Hoặc sinh viên có thể dành năm thứ
3 để làm việc và năm thứ 4 để điều hành một
công ty khởi nghiệp, có thể tiếp tục điều hành
công ty này sau khi đã tốt nghiệp.
Ở ĐHQGHN, mô hình thí điểm các chương
trình đào tạo thạc sỹ khởi nghiệp về công nghệ
đang được manh nha. Đó là mô hình đào tạo
kiểu 1+1, một năm đầu tiên học lý thuyết ở
trường đại học và một năm tiếp theo học theo
sự hướng dẫn tại một doanh nghiệp có công
nghệ mà học viên muốn theo đuổi để khởi
nghiệp sau khi tốt nghiệp. Mô hình đào tạo này
không những đáp ứng nhu cầu của người học
mà còn là giải pháp đầu tư của người học để
phát triển doanh nghiệp cho nên có thể chi trả

học phí cao, đáp ứng mục tiêu và xu thế tự chủ
tài chính hiện nay của các trường đại học [12].
Công nghệ đào tạo thông minh dựa vào kỹ
thuật Internet, điện thoại thông minh và IoT sẽ
trở thành phổ biến, thay thế cho công nghệ đào
tạo dựa trên giấy, bút và máy tính cá nhân. Tuy
nhiên, công nghệ đào tạo hỗn hợp (blended
learning) kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến
vẫn là mô hình hiệu quả nhất. Đặc biệt học liệu
mở trực tuyến (Massive Open Online Courses MOOC) sẽ được ứng dụng rộng rãi và phổ biến.
Trong trường hợp đó, nếu áp dụng công nghệ
dịch máy và kỹ thuật làm phụ đề tự động thì có
thể sử dụng các bài giảng MOOC của các
trường đại học uy tín trên thế giới áp dụng cho
Việt Nam [12]. Nội dung về công nghệ đào tạo
sẽ được tiếp tục thảo luận trong phần 2.5.
Cuối cùng, về hạ tầng và kết nối trong đào
tạo đại học. Theo cách diễn đạt về công nghiệp
4.0: con người, vạn vật và máy móc được kết
nối để tạo ra một nền sản xuất và dịch vụ cá thể
hóa. Nội dung và công nghệ được kết nối để
thúc đẩy mục tiêu đào tạo cá thể hóa. Một hệ
sinh thái như vậy sẽ biến đổi trường đại học
truyền thống thành một hệ sinh thái đổi mới
sáng tạo, trong đó mô hình quản trị chia sẻ
(shared governance) sẽ được vận hành. Đó là
mô hình quản trị tiếp cận hệ thống, trong đó tất
cả các bên liên quan từ thành viên hội đồng
quản trị đến lãnh đạo, giảng viên và nhân viên
hành chính đều tích cực chia sẻ trách nhiệm,
cùng theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững
của nhà trường. Các nội dung liên quan sẽ được
lần lượt trình bày trong các phần sau.
2.2. Nghiên cứu hàn lâm định hướng và kết hợp
đổi mới sáng tạo
Khả năng đổi mới sáng tạo, ứng dụng và
chuyển giao công nghệ vào thực tiễn không chỉ
phụ thuộc việc nắm bắt các qui luật tự nhiên,
các nguyên lý khoa học mà còn phụ thuộc vào
khả năng thiết kế ý tưởng công nghệ, phát triển
thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm
ở qui mô nhỏ, chế tạo và kiểm tra trong môi
trường thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và vận
hành trong môi trường thực. Điều này có nghĩa
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là khả năng ứng dụng và chuyển giao kết quả
nghiên cứu rất phụ thuộc vào mức độ sẵn
sàng công nghệ (Technology Readiness Level
– TRL) [19].
Mức độ sẵn sàng của công nghệ được chia
thành 9 mức. Mức TRL 1 là mức độ sẵn sàng
thấp nhất, và mức TRL 9 là mức độ sẵn sàng
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- TRL 4: Thử nghiệm công nghệ trong
phòng thí nghiệm - Các cấu phần, mô đun công
nghệ được thiết kế, lắp đặt và thử nghiệm trong
phòng thí nghiệm.
- TRL 5: Kiểm chứng công nghệ trong môi
trường thử nghiệm - Các mô đun công nghệ cơ
bản, tách rời được tích hợp và kiểm tra trong

Hình 3. Mô tả các mức độ sẵn sàng công nghệ trong mối quan hệ với chức năng, nhiệm vụ của các loại hình
tổ chức KH&CN và nguồn tài trợ [12, 20].

cao nhất, bao gồm [19]:
- TRL 1: Phát hiện các nguyên lý cơ bản Mức độ sẵn sàng công nghệ thấp nhất. Ở mức
này, các nghiên cứu khoa học cơ bản là chủ
yếu, các nghiên cứu ứng dụng và triển khai mới
chỉ được manh nha.
- TRL 2: Định hình khái niệm công nghệ Sau khi các nguyên lý cơ bản được phát hiện,
các nghiên cứu định hướng ứng dụng mới được
hình thành.
- TRL 3: Kiểm chứng mức độ khả thi của
công nghệ - Các nghiên cứu và phát triển ý
tưởng công nghệ bắt đầu được triển khai.

môi trường thử nghiệm.
- TRL 6: Trình diễn công nghệ trong môi
trường thử nghiệm - Mẫu thử đầu tiên được chế
tạo và kiểm tra trong môi trường thử nghiệm.
- TRL 7: Trình diễn công nghệ trong môi
trường thực - Mẫu chế tạo thử lần hai được
trình diễn trong môi trường hoạt động thực tế.
Ở mức độ này, quá trình kiểm tra, mô phỏng có
thể được áp dụng.
- TRL 8: Hệ thống được hoàn thiện và kiểm
định - Công nghệ được tích hợp trong sản phẩm
hoàn chỉnh và thử nghiệm trong điều kiện
thực tế.
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- TRL 9: Hệ thống hoàn chỉnh được thương
mại hóa. Công nghệ được tích hợp trong sản
phẩm thương mại hóa cuối cùng.
Quy trình 9 TRL còn được mô tả trong mối
liên hệ với chức năng, nhiệm vụ của các loại
hình tổ chức KH&CN như hình 3. Theo đó, ba
mức TRL đầu tiên thực chất là hoạt động sáng
tạo tri thức mới, các nghiên cứu cơ bản thực
hiện tại các phòng thí nghiệm của các trường
đại học truyền thống. Trong giai đoạn này,
trường đại học phải tìm kiếm các khoản tài trợ
và cơ hội hợp tác nghiên cứu.
Giai đoạn phát triển công nghệ tập trung
vào ba mức tiếp theo: TRL 4 – mẫu thử quy mô
phòng thí nghiệm; TRL 5: Mẫu thử trong môi
trường thích hợp và TRL 6 – Mẫu thử lần 1.
Quá trình phát triển công nghệ được triển khai
tại các trung tâm đổi mới sáng tạo (Innovation
Centers), cần phải có sự hợp tác của nhiều đối
tác và tài trợ của các nhà tài trợ thiên thần
(Angle inventor), của cựu sinh viên... để hỗ trợ
cho các hoạt động tiền ươm tạo.
Về bản chất, giai đoạn phát triển công nghệ
thứ hai nêu trên đã góp phần hình thành các yếu
tố kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình phát triển
kinh doanh thực sự tập trung vào ba mức sẵn sàng
công nghệ cuối cùng: TRL 7 – Trình diễn mẫu
thử lần 2; TRL 8 – chuẩn bị thương mại hóa
(kiểm định, đăng ký kinh doanh) và TRL 9 –
Thương mại hóa sản phẩm cuối cùng. Giai đoạn
phát triển công nghệ và sản phẩm thương mại
này chủ yếu thực hiện tại các trung tâm ươm tạo
công nghệ (Innotech and Business Incubator) nhờ
các nguồn tài trợ của các nhà tài trợ thiên thần, đối
tác khai thác bằng sở hữu trí tuệ, quỹ đầu tư mạo
hiểm và các nguồn tài trợ khác…
Một điểm cần nhấn mạnh trong quy trình
này là các sản phẩm thương mại hóa cuối cùng
đã hoàn toàn có thể tiếp cận đến khách hàng,
người dung, do các công ty khởi nghiệp thực hiện.
Thang bậc của 9 TRL được theo tiếp cận
chuyển giao công nghệ cho thấy nghiên cứu cơ
bản, hàn lâm ở các mô hình trường đại học
truyền thống với ba mức TRL đầu tiên chỉ có
thể chuyển giao được các dịch vụ tư vấn, dịch
vụ nghiên cứu và đào tạo tiến sĩ. Ba mức TRL

tiếp theo phải được thực hiện thông qua hợp tác
giữa trường đại học và doanh nghiệp. Kết quả
nhận được trong giai đoạn này nhận được nhờ
việc thực hiện các dự án nghiên cứu và hình
thành các sáng chế. Trong thời kỳ CMCN 4.0,
để gia tăng giá trị của mình và để trở thành các
đại học định hướng đổi mới sáng tạo, các
trường đại học phải vượt qua các giới hạn
truyền thống này. Bên cạnh các nghiên cứu hàn
lâm truyền thống (phù hợp với các xu hướng
nghiên cứu và phát triển công nghệ của thế giới;
với các định hướng nghiên cứu và phát triển
công nghệ và kỹ thuật chế tạo cho các lĩnh vực
tự nhiên và công nghệ của quốc gia; với các
định hướng phát triển cả trong lĩnh vực công
nghiệp sáng tạo và công nghiệp văn hóa) các
trường đại học cần quan tâm phát triển các định
hướng khởi nghiệp liên ngành. Trong quá trình
thực hiện, nghiên cứu ở các trường đại học
không nên chỉ nên dừng lại ở việc công bố các
ấn phẩm khoa học. Đối với các sản phẩm có
tiềm năng, trường đại học có thể tập trung đầu
tư thành nhiều giai đoạn tương ứng với các mức
độ sẵn sàng công nghệ TRL khác nhau, kiên trì
để đạt tới TRL cao nhất, sẵn sàng cho thương
mại hóa. Để hiện thực hóa chiến lược này, hệ
thống các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, ngành,
thậm chí cả các đề tài trong hệ thống Quỹ
Nafosted, cũng cần được phân chia thành nhiều
nhóm, trong đó có các đề tài nghiên cứu và phát
triển ý tưởng công nghệ bắt đầu được triển khai
(TRL 3); các cấu phần, mô đun công nghệ được
thiết kế, lắp đặt và thử nghiệm trong phòng thí
nghiệm (TRL 4); nghiên cứu các mô đun công
nghệ cơ bản, tách rời, tích hợp và kiểm tra trong
môi trường thử nghiệm (TRL 5); Nghiên cứu
chế tạo mẫu thử đầu tiên và kiểm tra trong môi
trường thử nghiệm (TRL 6). Đại học phải chủ
động mở rộng nghiên cứu đến phạm vi đó, đồng
thời phối hợp với doanh nghiệp để tiếp tục
nghiên cứu mẫu chế tạo thử lần hai được trình
diễn trong môi trường hoạt động thực tế (TRL
7); nghiên cứu tích hợp công nghệ trong sản
phẩm hoàn chỉnh và thử nghiệm trong điều kiện
thực tế (TRL 8) và cuối cùng, công nghệ được
tích hợp trong sản phẩm thương mại hóa (TRL
9) (xem hình 4).
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Hơn thế nữa, cùng với văn hóa công bố
quốc tế đã được xác lập, đây là thời kỳ mà các
trường đại học Việt Nam cần có các chính sách
ưu tiên phát triển các sáng chế có thể đăng ký
sở hữu trí tuệ làm cơ sở cho việc bảo vệ quyền
tác giả và từng bước tiến tới vốn hóa tri thức.
Khi đó định hướng đổi mới mục tiêu nghiên
cứu như trên là giải pháp kết hợp và hỗ trợ rất
hữu hiệu.
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tạo mới có khả năng đáp ứng được các khách
hàng có thị hiếu công nghệ ngày càng cao [12].
Các khó khăn và cản trở trong việc phát
triển sản phẩm thương mại hóa thường được mô
tả ẩn dụ qua khái niệm “Thung lũng chết”
(Valley of the Death), được sử dụng rất phổ
biến trong hoạt động đổi mới sáng tạo. Theo
phép ẩn dụ này, thung lũng chết về thương mại

Hình 4. Đặc điểm nghiên cứu trong đại học định hướng đổi mới sáng tạo [12].

2.3. Hoạt động đổi mới sáng tạo trong hệ sinh
thái khởi nghiệp
Đây là đặc trưng cốt lõi, xác định mức độ
đáp ứng của mô hình đại học 4.0, không có hoạt
động này, đại học chỉ ở dưới mức 3.0.
Phát triển một ý tưởng từ khái niệm cơ bản
đến sản phẩm hoàn chỉnh có thể thương mại
hóa được là rất cần thiết, nhưng đó là một hành
trình rất dài, rất phức tạp và khó khăn. Để vận
hành được quá trình này và đi đến kết quả, cần
nhận diện, hiểu biết đầy đủ tình trạng các giai
đoạn của của hành trình đó và sử dụng các giải
pháp và nguồn lực hợp lý. Đây là thách thức mà
các doanh nghiệp luôn phải đối mặt từ trước tới
nay, đồng thời cũng là những khó khăn trong
việc tìm kiếm những sản phẩm và dịch vụ sáng

hóa sản phẩm có nghĩa là nơi không có lối
thoát. Ở đó, nhiều ý tưởng mới trải qua quá
trình đổi mới sáng tạo nhưng không tiến triển
thêm được. Một số ý tưởng có thể thành công,
thoát ra được khỏi thung lũng chết nhưng cần
tới từ 5-10 năm.
Thung lũng chết thường liên quan đến giai
đoạn phát triển đổi mới sáng tạo và được mô tả
dựa trên khái niệm về mức độ sẵn sàng công
nghệ (TRLs) (xem hình 5). Các hoạt động
nghiên cứu sáng tạo ở các trường đại học
thường chỉ tiếp cận với 3 mức TRL đầu tiên.
Đây là giai đoạn chỉ được tài trợ chủ yếu từ
nguồn ngân sách nhà nước. Chế tạo thử sản
phẩm là một quá trình mất nhiều thời gian và
chi phí, cần đầu tư. Nghiên cứu cơ bản luôn cần
thêm các nghiên cứu phát triển và nguồn vốn để
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Hình 5. Thung lũng chết – Rào cản về mức độ sẵn sàng đầu tư của nhà nước,
các trường đại học doanh nghiệp [21].

công nghệ có thể sử dụng được. Tuy nhiên,
nhóm khu vực tư nhân và các nhà đầu tư không
mặn mà với các nghiên cứu R&D này, vì sản
phẩm chưa được định hình ổn định nên độ rủi
ro cao. Các nhà sản xuất thường đợi đến khi sản
phẩm được chứng minh tính hiệu quả sau quá
trình phát triển và thương mại hóa công nghệ
mới đầu tư. Về phía người tiêu dùng, thời gian
chờ đợi còn lâu hơn vì người tiêu dùng phải
thấy sản phẩm trên thị trường trước khi quyết
định mua để sử dụng. Sự đắn đo này có nguyên
nhân do các công ty thường quyết định đầu tư
vào hoạt động đổi mới sáng tạo bằng cách so
sánh các lợi ích có thể thu được so với rủi ro
của khoản đầu tư. Các doanh nghiệp không
muốn chia sẻ rủi ro này, do đó tạo ra một rào
cản lớn đối với sự phát triển và thương mại hoá.
Hậu quả là các nghiên cứu cơ bản rất khó thâm
nhập vào thị trường.
Hoạt động doanh nghiệp chỉ liên quan đến
2-3 mức độ TRL cuối cùng. Ở giai đoạn này,
hoạt động sản xuất luôn chịu hai thách thức lớn
về chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh
doanh. Các sản phẩm mới đòi hỏi phải tốt hơn,
có hàm lượng công nghệ cao hơn và hiệu dụng
hơn. Đồng thời, về khía cạnh kinh doanh, các

sản phẩm phải tiết kiệm về vật liệu, năng lượng,
phải có giá thành rẻ, tốc độ sản xuất nhanh và
bền vững. Các đòi hỏi như vậy lại không thể
đáp ứng được từ các mức độ sẵn sàng công
nghệ thấp.
Thung lũng chết liên quan đến các mức độ
sẵn sàng công nghệ TRLs 4-7, bao gồm quá
trình thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, thử
nghiệm trên quy mô nhỏ, trình diễn khả năng và
trình diễn trong môi trường hoạt động kinh tế.
Đó là nội hàm của các hoạt động đổi mới sáng
tạo (hình 5).
Thung lũng chết không chỉ liên quan đến
mức độ khó khăn về công nghệ mà phụ thuộc
đến dòng vốn đầu tư (hình 6). So với đầu tư từ
khu vực công cho các nghiên cứu cơ bản ở các
trường đại học, dòng vốn đầu tư cần cho quá
trình đổi mới sáng tạo để vượt qua thung lũng
chết là rất lớn. Sau quá trình này, lợi nhuận mới
có khả năng thu về, nhưng xác suất thành công
cũng khác nhau.
Để bắc các nhịp cầu vượt qua thung lũng
chết, triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo
thành công, hướng đến các sản phẩm thương mại
hóa, chuỗi hoạt động 3 – 2 – 1, gồm có 3 trụ cột, 2
cơ chế và 1 mô hình thường được áp dụng.
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Hình 6. Dòng vốn đầu tư cho các hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực thung lũng chết trong mối tương
quan với các giai đoạn phát triển công nghệ và các nhà đầu tư tương ứng [22].

Xây dựng ba trụ cột
Năm 2010, các nước châu Âu đã đưa ra
sáng kiến thiết lập ba trụ cột của nhịp cầu giải
pháp vượt qua thung lũng chết và nâng cao
sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Ba trụ cột
này bao gồm:
Trụ cột nghiên cứu công nghệ dựa trên hạ
tầng và trang thiết bị công nghệ do tổ chức công
nghệ nghiên cứu tài trợ. Trụ cột thứ nhất này là
hoạt động đổi mới sáng tạo tiếp tục từ cực hàn
lâm, kết nối khoa học với phát triển công nghệ,
do nhà nước tài trợ cho các nghiên cứu phát
triển trong các phòng thí nghiệm đại học.
Trụ cột phát triển sản phẩm dựa trên các
dòng thử nghiệm và trình diễn do các liên minh
công nghiệp hỗ trợ;
Trụ cột phát triển cạnh tranh dựa trên các
điều kiện chế tạo có khả năng cạnh tranh toàn
cầu do các công ty tài trợ.

Trụ cột thứ hai và thứ ba mang bản chất của
hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, hướng đến
sản phẩm thương mại hóa, do các doanh nghiệp
tài trợ [23].
Thực hiện hai cơ chế
Cơ chế Công nghệ đẩy (Technology Push)
và Thị trường kéo (Market Pull).
Công nghệ đẩy là cơ chế phát triển hoặc
chuyển giao vào thị trường một sản phẩm hoặc
một dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ cao
dựa vào kết quả phát triển công nghệ (chứ
không phải xuất phát từ nhu cầu thị trường).
Chiến lược thúc đẩy công nghệ có thể dẫn đến
một kết quả đổi mới sáng tạo nhưng hoàn toàn
mang bản chất công nghệ “vị” công nghệ, và có
thể tạo ra được một thị trường sản phẩm mới có
lợi nhuận rất cao.
Thị trường kéo là cơ chế phát triển hoặc
chuyển giao vào thị trường một sản phẩm hoặc
một dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ cao
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xuất phát từ nhu cầu thị trường. Chiến lược thị
trường kéo có định hướng và mục tiêu rất rõ
ràng và đòi hỏi phải khảo sát nhu cầu thị trường
rất cẩn thận. Đặc điểm của cơ chế này là có sự
tương thích rất cao giữa mức độ nghiên cứu và
phát triển công nghệ với nhu cầu hoặc xu thế
thị trường.
So với cơ chế công nghệ đẩy, cơ chế thị
trường kéo có độ rủi ro về công nghệ, độ rủi ro
về kinh doanh và chi phí thấp; thời gian nghiên
cứu R&D ngắn; thời gian thương mại hóa được
xác định; khả năng tích hợp khách hàng R&D
và thuyết phục khách hàng dễ hơn.
Kết hợp cơ chế công nghệ đẩy với thị
trường kéo có thể thúc đẩy những ý tưởng mà
các trường đại học và doanh nghiệp không thể
phát triển do chi phí cao. Thực tế, đó là giải
pháp nhằm thu hẹp khoảng cách và độ sâu của
thung lũng chết, làm giảm ngưỡng đầu tư và
thời gian thương mại hóa sản phẩm. Cơ chế này
được minh họa trên hình 7.
Kết hợp cơ chế chu trình đổi mới sáng tạo
Yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của

quá trình đổi mới sáng tạo là việc sử dụng hiệu
quả cơ sở hạ tầng cần thiết để thiết lập và phát
triển một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đồng
thời tập trung mạnh mẽ vào sự hợp tác giữa đổi
mới sáng tạo và hợp tác với doanh nghiệp, tập
hợp các nguồn lực và tài năng cần thiết để xây
dựng "Chu trình đổi mới sáng tạo" (Virtuous
innovation cycle) kết hợp ưu điểm của "Vùng
kinh tế nghiên cứu" (Research Ecomomy) và
"Vùng kinh tế thương mại" (Commercial
Economy). Để triển khai được vai trò này, trên
thế giới thường thành lập các trung tâm với
chức năng kết nối các nguồn lực từ cả hai vùng
kinh tế này để vừa thúc đẩy (push) công nghệ từ
phía hàn lâm cũng như thu hút (pull) công nghệ
vào các ứng dụng thị trường từ phía thương mại
hóa (hình 7).
Ở vùng kinh tế nghiên cứu, đầu tư chủ yếu
cho các nghiên cứu R&D sẽ tạo ra được các
phát triển đột phá về công nghệ nền tảng. Tiếp
sức cho quá trình đó là đầu tư để phát triển sản
phẩm từ vùng kinh tế thương mại. Nếu quá
trình kinh doanh thành công, nguồn đầu tư lại
tiếp tục trở lại cho vùng hàn lâm. Quá trình
tương tác này hoàn toàn xảy đối với hoạt động

Hình 7. Đầu tư hạ tầng đổi mới sáng tạo: Thách thức đầu tư từ thung lũng chết được hạn chế thông qua
thực hiện cơ chế công nghệ đẩy – kéo. Khoảng cách hai bờ thung lũng hẹp lại và độ sâu cũng giảm đi.
Cơ hội đầu tư tăng lên [24].
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đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp nhỏ và
vừa trong phạm vi thung lũng chết.
Chiến lược push-pull tuần hoàn này kết hợp
được các nguồn lực (tài chính, con người, sáng
kiến đổi mới sáng tạo, các chương trình đào
tạo…) từ cả hai vùng kinh tế và làm gia tăng
hiệu quả của quá trình chuyển đổi công nghệ và
tài năng từ khu vực công sang khu vực tư nhân,
làm gia tăng giá trị cho ngành công nghiệp.
Để triển khai các giải pháp chủ động của

15

Về cơ cấu tổ chức, thực chất đây là việc
điều chỉnh và phát triển chức năng của trường
đại học, đồng thời phát triển các tổ chức, đơn vị
để thực hiện được đúng chức năng đó. Mô hình
này được mô tả trên hình 8. Theo đó, mô hình
đại học truyền thống về cơ bản khá khép kín
trong tháp ngà hàn lâm, thực hiện hoạt động đổi
mới sáng tạo thông qua liên kết, phối hợp, rất bị
động (hình 8, trên). Trong mô hình đại học định
hướng đổi mới sáng tạo, bên cạnh các hoạt
động hàn lâm, trường đại học phải tổ chức được

Hình 8. Mô hình “4 trong 1” – cánh tay nối dài đến hoạt động đổi mới sáng tạo thông qua tái cấu trúc hệ thống
tổ chức của trường đại học [12].

trường đại học góp phần giải quyết các nút thắt
liên quan đến “thung lũng chết” đã trình bày ở
trên, có thể tham khảo kinh nghiệm của các
trường đại học Nam Kinh (Trung Quốc) [25] và
Mahidol (Thái Lan) [26] về việc triển khai xây
dựng hệ thống ươm tạo định hướng chuyển giao
tri thức theo mô hình “4 trong 1” từ ý tưởng
đến sáng tạo, đổi mới sáng tạo và sáng nghiệp
một cách chủ động.

các không gian sáng tạo, không gian làm việc
chung (co-working spaces) để phát triển các ý
tưởng khởi nghiệp; thành lập các phòng thí
nghiệm trọng điểm, các trung tâm nghiên cứu
xuất sắc… để thực hiện các nghiên cứu định
hướng đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, các viện
nghiên cứu trong các trường đại học phải được
yêu cầu thực hiện đúng chức năng phát triển
công nghệ và định hướng phát triển sản phẩm,
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không nghiên cứu trùng lặp về khoa học cơ bản
với các khoa, trường. Hơn thế nữa, trường đại
học cần triển khai thành lập các mô hình vườn
ươm doanh nghiệp (business incubator) từ các
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ, các sáng chế và giải pháp hữu ích và các
mô hình khởi nghiệp, các doanh nghiệp spin-off
và doanh nghiệp xã hội (social enterprises) một
cách đồng bộ (hình 8, dưới). Để hỗ trợ cho các
mô hình trên hoạt động có hiệu quả, việc xây
dựng các hệ cơ sở dữ liệu tích hợp và thông tin
kết nối cung cầu, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là
các mô hình phát triển quỹ hỗ trợ khởi nghiệp,
đóng vai trò rất quan trọng. Trong mô hình này,
các trường đại học hoàn toàn chủ động trong
việc triển khai định hướng đổi mới sáng tạo
của mình.
Phát triển cơ cấu tổ chức như trình bày ở
trên chính là cánh tay kéo dài của chính trường
đại học để chủ động thực hiện cơ chế công nghệ
đẩy và vươn đến thị trường. Khi đó, chuyển
giao công nghệ từ đại học định hướng đổi mới
sáng tạo tới xã hội và thị trường có thể được
triển khai theo các cơ chế chính thức và
không chính thức, bao gồm:
(i) Các nghiên cứu được tài trợ: Trường đại
học nhận nguồn kinh phí thực hiện một dự án
nghiên cứu thông qua một hợp đồng.
(ii) Bằng sáng chế: Quyền hợp pháp được
sử dụng các bằng sáng chế tài sản trí tuệ của
trường đại học.
(iii) Công ty spin-off: Một doanh nghiệp
mới được hình thành từ nghiên cứu của giảng
viên hoặc từ bằng sáng chế của trường đại học.
(iv) Khởi nghiệp sinh viên: Được phát triển
từ cựu sinh viên mà không dựa trên tài sản trí
tuệ của trường đại học.
(v) Tài nguyên con người: Tuyển dụng sinh
viên từ trường đại học, đặc biệt là các sinh viên
làm việc theo các dự án được tài trợ.
Trong thực tế hiện nay, nhiều trường đại
học ở Việt Nam đã thành lập Trung tâm
Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp.
Trung tâm này có thể kết hợp thực hiện cả vai
trò của một không gian sáng tạo, trao đổi và
phát triển ý tưởng cho các nhà khoa học và sinh

viên. Ngoài ra, các trường cần thành lập hệ
thống các phòng thí nghiệm trọng điểm, để tập
trung vào các nghiên cứu phát triển các TRL ở
mức cao. Các đơn vị nghiên cứu này nên có vị
thế pháp lý rất cao, thậm chí có thể phát triển
thành các viện nghiên cứu, không triển khai
nghiên cứu cơ bản tương tự như ở các khoa của
trường đại học mà phải tập trung vào các hoạt
động đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở các kết quả
nghiên cứu của “cánh tay kéo dài này”, trường
đại học có thể thành lập các vườn ươm công
nghệ và các doanh nghiệp khởi nghiệp.
2.4. Hoạt động đổi mới sáng tạo dựa trên nền
tảng đại học thông minh
Đại học hay khuôn viên đại học thông minh
được thể hiện qua các dịch vụ thông minh xây
dựng dựa trên nên tảng phần cứng và phần mềm
phục vụ các hoạt động của trường đại học, cụ
thể (i) Học tập thông minh (học trực tuyến,
MOOC, SPOOC…); tự đánh giá, hỗ trợ học tập
của cá nhân, nhóm, tự giám sát kết quả học tập
(cảnh báo học vụ, tư vấn). (ii) Văn phòng thông
minh (quản lý tiết kiệm năng lượng, thiết bị
thông minh). (iii) An ninh thông minh (kiểm
soát vào ra khuôn viên trường (cá nhân, sinh
viên, phương tiện,…), quản lý đậu xe (vị trí,
trạng thái sẵn sàng, an ninh, báo trộm),…
(iv) Nhận dạng thông minh (quản lý sự hiện
diện và hoạt động của cán bộ và sinh viên);
(v) Dịch vụ quản lý thông minh (quản lý hồ sơ,
tư vấn thủ tục hành chính, quản lý tài liệu, thư
viện, trang thiết bị) và (vi) Dịch vụ phục vụ
thông minh (phục vụ đời sống sinh viên, tư vấn,
giúp đỡ cộng đồng).
Theo giới thiệu trong [14], mô hình đại học
thông minh bao gồm 3 thành tố: Hạ tầng thông
tin và dữ liệu (Infostructure), Hệ thống mã phản
hồi nhanh (Quick Respond Code) và Hệ thống
mạng tốc độ cao (Giganet Network).
Nền tảng của đại học thông minh như vậy
gắn liền với sự phát triển của công nghệ Web
và công nghệ CPS.
Trước đây, công nghệ dạy học và quản lý
đào tạo luôn phát triển dựa trên sự tiến bộ của
công nghệ Web qua các giai đoạn Web 1.0, 2.0
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và 3.0 (hoặc và 4.0 đối với mobile web) [27].
Quá trình này phát triển từ cho phép "chỉ đọc
Web", “Web một chiều”, “Web hướng thông
tin” với nội dung trực tuyến có sẵn (e-Learning
1.0), đến kết nối những người sử dụng web để
người dùng có thể đọc, viết và trao đổi với nhau
ở một mức độ nhất định qua Web 2.0 – “Web
đọc – viết”, “Web hướng con người – xã hội”,
“Web hai chiều”. Do đó, e-Learing 2.0 được coi
là phương pháp dạy học có tương tác, có giao
tiếp đa chiều và học liệu được sản xuất và cung
cấp bởi cả giảng viên và người học. Trong một
nghiên cứu trình bày năm 2013 [2], Nguyễn
Hữu Đức đã đưa ra ví dụ về mô hình đại học
2.0 ở Trường Đại học Công nghệ Nanyang Singapore (university 2.0@NTU). Theo đó,
trong giai đoạn 2000-2005, trường này đã đưa
toàn bộ tài liệu học tập của gần 3.000 môn học
lên mạng phục vụ cho việc học tập của 22.000
sinh viên với tần suất sử dụng khoảng 500.000
trang thông tin/ngày. Giai đoạn 2006-2012,
NTU tiếp tục đã đưa lên mạng được 35.076
phim video với tổng độ dài có khoảng thời gian
216 năm. Không gian học tập ở NTU vô cùng
hiện đại và sống động. Trong thời kỳ mạng
công nghiệp 4.0, công cuộc chuyển đổi số đóng
vai trò rất quan trọng và Web 2.0 vẫn tiếp tục
phát huy hiệu quả. Trước hết, các trường đại
học phải tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa
giáo trình, bài giảng các môn học, đưa từng
phần lên mạng để phục vụ quá trình học tập.
Tiếp theo, nhà trường phải tạo môi trường và
công cụ thuận lợi để có thể đa dạng hóa phương
thức phát triển tài nguyên số với sự tham gia
của giảng viên, sinh viên và cộng đồng, đồng
thời triển khai các hoạt động e-learning 1.0
thông qua hệ thống quản lý tài nguyên. Giai
đoạn e-learning 2.0 được phát triển tiếp theo để
tổ chức học tập có tương tác, thông qua các dự
án khám phá tri thức với học liệu mở. Với cách
tổ chức như vậy, việc học tập có thể được thực
hiện khắp nơi, với đầy đủ nội hàm của đại học
2.0. Do đó, có thể khái quát hoá đây là giai
đoạn chuyển từ quá trình e-learning (Learning
everywhere) thành we-learning (Learning
everywhere with everybody).
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Hiện nay, Web 3.0 (“Web ngữ nghĩa”,
“Web hướng đến máy tính”, “Web cộng tác”) đã
cho phép kết nối cả sự hiện diện ảo của người
dùng thực, đồng thời cho phép sàng lọc, sắp
xếp và kiểm soát thông tin. Công nghệ Web
3.0, cho thấy chúng có rất nhiều ưu điểm như:
tìm kiếm thông minh theo ngữ nghĩa; trí tuệ
nhân tạo và học máy; tính mở và khả năng
tương tác giữa các thiết bị và nền tảng hạ tầng;
quản lý dữ liệu lớn, quản lý toàn bộ kho dữ liệu
toàn cầu; ảo hóa 3D. Sự phát triển của công
nghệ Web 3.0 đã cho phép phát triển các trường
đại học ảo (virtual university) hoàn chỉnh. Đó là
các hệ thống thực tại ảo (virtual reality) bao
gồm các hệ máy tính có tương tác, có khả năng
mô phỏng đươ ̣c môi trường hoặc/và thế giới ảo
(virtual environment and/or virtual world); hiện
diện ảo (virtual presence/immersion) và phản
hồi cảm giác (sensory feedback), hỗ trợ tập
trung vào hoạt động dạy-học (cả về lý thuyết và
thực hành). Đại học ảo không có không gian
thực mà đó là mô hiǹ h đa ̣i ho ̣c thâ ̣t trong không
gian ảo. Đại học ảo cung cấ p các khóa ho ̣c trực
tuyến qua internet (web, email), hỗ trợ người
học ho ̣c theo tố c đô ̣ riêng của bản thân. Tuy
nhiên, đại học ảo có thể phát huy hiệu quả nhất
nếu triển khai qua mô hình dạy-học kết hợp
(blend education). Yếu tố quan trọng và k hác
biệt của đại học ảo là đại học có các không gian
ảo (đặc biệt là các phòng thí nghiê ̣m ảo, thư
viê ̣n ảo và các thiết bị ho ̣c tập ảo), đồng thời,
đại học ảo tạo ra các cô ̣ng đồng ho ̣c tâ ̣p ảo.
Phòng thí nghiệm ảo cho phép người ho ̣c thực
hiện các thí nghiệm ảo theo các kịch bản của
thực tại ảo để cung cấp các cơ hội trải nghiệm
thực tiễn mới trong giáo dục, tạo điều kiện cho
người học dễ dàng có được trải nghiệm tương
tự như trong phòng thí nghiệm thực, góp phần
hình thành các kĩ năng của người học theo yêu
cầu của CMCN 4.0. Hơn nữa, thí nghiê ̣m ảo
cũng cung cấp một mô hình nghiên cứu khám
phá phi rủi ro tránh được các rủi ro có thể trong
thí nghiệm thực giúp sinh viên hình dung được
các quy trình phức tạp và trừu tượng. Tiếp cận
đại học ảo rất phù hợp đối với các nước có thu
nhập còn thấp như Việt Nam.
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Hình 9. Minh họa sơ đồ của một thống thực - ảo CPS, bao gồm thế giới thực (Physical World)
kết nối môi trường ảo (Cyber World) được thiết lập như là hình ảnh sóng đôi với nhau thông qua hệ thống IoT,
linh kiện và cảm biến [28].

Mô hình đại học thông minh hiện đại nhất
hiện nay là mô hình đại học ứng dụng các hệ
thống thực-ảo và Internet kết nối vạn vật. Một
hê ̣ thố ng thực-ảo như vậy được minh họa trên
hình 9. Hệ thống này có các thành tố bao gồm
các linh kiện và cảm biến có thể tương tác với
máy móc hoặc con người trong thế giới thực.
Đồng thời, một môi trường ảo (hay môi trường
số) được thiết lập như là hình ảnh sinh đôi với
môi trường thực. Khi trạng thái của môi trường
thực thay đổi, môi trường ảo sẽ nhận được
thông tin và dữ liệu từ các cảm biến và nó sẽ xử
lý để đưa thông tin hỗ trợ con người ra quyết
định quyết định bằng cách gửi thông tin điều
khiển trở lại hệ thống thực. Khi đó, các máy
móc, thiết bị sẽ thay đổi hành vi phù hợp và tạo
ra các trạng thái mới rồi gửi tín hiệu lại cho các
hệ thống thông tin phụ trợ, tạo thành các vòng
lặp điều khiển, chỉ dẫn các luồ ng thông tin giữa
hai thế giới thực và thế giới ảo.
Các hệ CPS là đặc trưng tiêu biểu của môi
trường công nghiệp 4.0, là cơ sở để thiết kế và
xây dựng các mô hình nhà máy thông minh.
CPS thường được thiết kế với cấu trúc 5C
(Connection - kết nối thông tin, Conversion chuyển đổi thông tin, Cyber - phân tích,

Cognition - nhận diện và Configuration - cấu
hình hóa). Khi áp dụng vào giáo dục đại học,
thiết kế và chức năng của CPS được mô tả trên
hình 10 [29]. Theo đó, các chức năng và đặc
trưng của đại học thông minh đã nêu ở trên đều
được đáp ứng thông qua 5 lớp cấu trúc này:
- Mô đun kết nối thông tin bao gồm: thông
tin thu nhận được từ hệ thống các cảm biến và
mạng; thông tin do sinh viên và giảng viên cung
cấp, ví dụ về kết quả kiểm tra, đánh giá học tập
(câu hỏi, bài kiểm tra và bài tập trong lớp);
điểm danh sự có mặt của sinh viên (thông
qua thẻ).
- Mô đun chuyển đổi thông tin: hệ thống có
thể thu nhận tất cả thông tin từ mô đun kết nối
để xử lý và đưa ra kết quả thống kê về kết quả
điểm danh; chất lượng bài giảng thông qua kết
quả trả lời các câu hỏi kiểm tra; tình hình sử
dụng giảng đường, phòng thí nghiệm; mức độ
và sự phân bổ giờ giảng cho giảng viên.
- Mô đun phân tích: cho phép theo dõi sự
chuyên cần và tiến bộ của sinh viên trong quá
trình học tập môn học; mức độ hài lòng của
sinh viên và khảo sát trực tuyến về chất lượng
bài giảng; về hiệu quả của việc bố trí lịch giảng
dạy cho môn học.
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Hình 10. Mô hình thiết kế 5C và chức năng của các hệ CPS áp dụng trong giáo dục [29]. Nội hàm của các lớp
cấu trúc giữ nguyên như tài liệu gốc và được mô tả Việt hóa tương ứng trong bài.

- Mô đun nhận diện: Sau quá trình phân
tích, các thông tin về hiệu quả của việc phân bổ
và sử dụng cơ sở vật chất, đầu tư, điều chỉnh
chương trình đào tạo… sẽ được đánh giá. Trên
cơ sở đó, các giải pháp cải tiến sẽ được đề xuất.
- Mô đun cấu hình hóa: là các giải pháp tổ
chức lại để nâng cao hiệu quả và chất lượng đào
tạo, trong đó có đổi mới môi trường dạy học
(trực tuyến, học tập 24/24...); phương pháp dạy
học linh hoạt có tương tác, truyền thông xã hội;
học tập cá thể hóa và gần đây là việc đầu tư mô
hình các nhà máy thông minh cho phép sinh
viên triển khai mô phỏng ý tưởng đến chế thử
tại phòng thí nghiệm.
Ngoài những vấn đề chung về cơ cấ u tổ
chức và quản lí, cần có sự thay đổ i và thić h
ứng, sử du ̣ng trí tuê ̣ nhân ta ̣o, tích hơ ̣p các năng
lực ở các liñ h vực khác nhau trong các nhóm
làm viê ̣c. Ở các trường đa ̣i ho ̣c còn xuấ t hiê ̣n
quan niê ̣m mới về giảng viên và cơ cấ u các
khoa chuyên ngành; áp dụng tự động hóa, trí
tuệ nhân tạo (robot) trong quản li;́ thay đổ i văn
hóa tổ chức: văn hóa ki ̃ thuâ ̣t số , tương tác tâ ̣p
thể và cá nhân hóa, các phong cách số ng số ,
toàn cầ u hóa.

2.5. Hợp tác Đại học - Chính phủ - Doanh
nghiệp thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Cơ chế phối hợp giữa Đại học - Chính phủ Doanh nghiệp thường được gọi mô hình “3
trong 1” - là nội dung cốt lõi của cơ chế vận
hành một đại học định hướng đổi mới sáng tạo.
Cơ chế này được vận hành dựa vào cái gọi là
mô hình vòng xoắn ba phần đổi mới sáng tạo
(Triple helix model of innovation) do Henry
Etzkowitz và Loet Leydesdorff [30] đưa ra. Mô
hình vòng xoắn ba phần đề cập tới sự tác động
qua lại của ba thành phần chính cùng với vai trò
đặc trưng ban đầu của chúng gồm: trường đại
học với vai trò đào tạo và nghiên cứu cơ bản,
doanh nghiệp với vai trò tạo ra các sản phẩm
thương mại và chính phủ với vai trò điều tiết
hai thành phần trên. Trước đây, sự tương tác
của các thành phần này là rời rạc, có thể ở dạng
tĩnh (static) hoặc tự phát (laissez-faire) với vai
trò chủ đạo của chính phủ. Cho tới nay, sự xuất
hiện của nền kinh tế dựa vào tri thức đã đưa ra
những yêu cầu thay đổi đối với sự tác động qua
lại của ba thành phần này. Trước hết, do vai trò
của tri thức trở thành động lực chính của nền
kinh tế nên vai trò của cả ba thành phần trở nên
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Hình 11. Mô hình “3 trong 1” kết nối Trường đại học – Doanh nghiệp - Chính phủ [12].

ngang nhau, thậm chí nhiều khi vai trò của
trường đại học được coi là mang tính thúc đẩy
(driving).
Hơn nữa, sự tương tác mạnh mẽ giữa các
thành phần này dẫn đến sự xuất hiện của các tổ
chức trung gian (intermediary institution) làm
cầu nối giữa ba thành phần. Ví dụ, đó là các
trung tâm chuyển giao công nghệ của các
trường đại học, hoặc các công viên khoa học do
chính phủ hoặc trường đại học hoặc doanh
nghiệp tạo ra. Đồng thời, xuất hiện hiện tượng
“lai hóa” (hybridization) của chức năng trong
chính các thành phần, chẳng hạn như việc xuất
hiện các hoạt động sản xuất thương mại thông

qua các hình thức vốn hóa tri thức như đã trình
bày trong mục 2.4. Khi đó, trường đại học, bên
cạnh việc chủ động thực hiện cơ chế Công nghệ
đẩy, nối dài cánh tay của đại học tới thị trường
như đã trình bày ở mục 2.4, cần phải có được sự
hỗ trợ của cơ chế thị trường kéo (xem hình 11).
Etzkowitz và Leydesdorff cho rằng chỉ khi hình
thành được mô hình vòng xoắn ba phần mới có
thể thúc đẩy được đổi mới sáng tạo [30].
Trước hết, đối với trường đại học, Chính
phủ luôn có vai trò tài trợ cho nghiên cứu. Tuy
nhiên trong bối cảnh mới, không chỉ có các
nghiên cứu cơ bản mà cả các nghiên cứu phát
triển công nghệ và chế tạo thử nghiệm cũng
phải được tài trợ.
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Đối với doanh nghiệp, Chính phủ tạo điều
kiện các khu công viên công nghiệp, thiết lập
chính sách hợp tác công – tư, chính sách đầu tư
và các chương trình khởi nghiệp.
Hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp được
thực thi trước hết thông qua việc thực hiện bản
quyền sở hữu trí tuệ, thành lập phòng chuyển
giao công nghệ với hệ thống cơ sở dữ liệu
tương ứng và phối hợp xây dựng các vườn ươm
doanh nghiệp. Ở Malaysia, ngoài việc trao
quyền tự chủ đại học, Chính phủ cũng khuyến
khích đại học và doanh nghiệp xây dựng các
thỏa thuận chung, cùng hợp tác thiết lập và vận
hành các chính sách về giáo dục [14].
Cuối cùng và trên hết, cả ba bên Chính phủ,
đại học và doanh nghiệp cùng xây dựng và sử
dụng các Công viên khoa học và công nghệ;
không gian và môi trường đổi mới sáng tạo;
mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia.
2.6. Đại học đổi mới sáng tạo là một cơ sở giáo
dục có tính quốc tế hóa cao
Trước đây, mức độ quốc tế hóa của một
trường đại học chỉ được đánh giá bằng hoạt
động trao đổi quốc tế đối với giảng viên và sinh
viên, mức độ quốc tế hóa đội ngũ cán bộ khoa
học và sinh viên. Để thúc đẩy quá trình đổi mới
sáng tạo và toàn cầu hóa, các hợp tác quốc tế về
nghiên cứu và đào tạo hướng đến các sản phẩm
chung, hình thành các giá trị sở hữu trí tuệ
chung đang được quan tâm. Trong trường hợp
này, các ý tưởng đổi mới sáng tạo nhiều khi
được mang đến từ chính sách thu hút các nhà
khoa học quốc tế.
Quốc tế hóa là thành phần quan trọng trong
chiến lược đổi mới sáng tạo của trường đại học,
trong đó tiếp cận giảng dạy theo các chuẩn đảm
bảo chất lượng quốc tế được thi hành trong thực
tiễn. Đồng thời, giảng viên và sinh viên (bao
gồm cả nghiên cứu sinh) được hỗ trợ để tăng
cường giao lưu quốc tế. Hoạt động tìm kiếm và
thu hút nhân tài quốc tế tham gia vào hoạt động
sáng nghiệp của trường phải được quan tâm.
Trường đại học, các khoa và các đơn vị trực
thuộc hoạt động tích cực trong các tổ chức nghề
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nghiệp quốc tế (về học thuật, về chuyển giao tri
thức và công nghệ).
2.7. Sự phát triển hài hòa giữa mục tiêu vốn
hóa tài sản tri thức, gia tăng giá trị của đại học
với việc tạo ra giá trị cộng hưởng cho doanh
nghiệp và cộng đồng
Trường đại học định hướng sáng nghiệp
không theo đuổi mục tiêu kinh tế, mà mục tiêu
phát triển kinh tế được tích hợp cùng với mục
tiêu phát triển tri thức khoa học, hướng tới tạo
ra một giá trị cộng hưởng thiết thực và hiệu quả
hơn của các trường đại học cho xã hội [8]. Việc
phát triển các sản phẩm hoàn chỉnh, hướng đến
người dùng trực tiếp, thương mại hóa trực tiếp,
góp phần gia tăng giá trị được triển khai trong
khuôn viên đại học là một xu thế để tăng cường
tự chủ đại học. Ngoài ra, đại học còn có trách
nhiệm phục vụ cộng đồng, trước hết là phục vụ
trực tiếp địa phương, vùng - nơi đại học hoạt
động, bao gồm cả việc cung cấp nguồn nhân
lực, cả việc hợp tác chuyển giao tri thức, tăng
nguồn thu từ cộng đồng và địa phương. Tương
tự, việc đóng góp và tăng nguồn thu từ các hợp
tác với doanh nghiệp còn được đặc biệt quan
tâm. Lưu ý rằng, hợp tác với các doanh nghiệp
không phải tính qua các hợp đồng chung chung,
hình thức mà chỉ đánh giá nếu hợp tác đó thực
sự nghiên cứu được kết quả mới (công bố thành
công trình nghiên cứu chung, sở hữu trí tuệ
chung). Điều này cũng dễ hiểu, vì ở mức độ
phát triển cao, để tạo ra được sự độc đáo và khả
năng cạnh tranh, doanh nghiệp chỉ cần các kết
quả nghiên cứu có bản quyền.
Khoa học xã hội và nhân văn, khoa học
nghệ thuật và sáng tạo là một thế mạnh đặc
trưng của nhiều trường đại học. Phát triển các
mô hình doanh nghiệp, dịch vụ về văn hóa, xã
hội và công nghiệp sáng tạo vừa là xu thế ứng
dụng công nghệ để phát triển các lĩnh vực liên
ngành vừa là xu thế khởi nghiệp mới.
Bảy (7) đặc trưng trên đây đồng thời là các
giải pháp đồng bộ để hướng tới mô hình đại học
thông minh định hướng đổi mới sáng tạo hoàn
chỉnh. Theo đó, sự kết hợp của ba mô hình “5
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Hình 12. Mô hình “543” cho đại học định hướng đổi mới sáng tạo [12].

trong 1”, mô hình “4 trong 1” và mô hình “3
trong 1” có thể còn được khái quát hóa chung
hơn thành mô hình đại học thông minh định
hướng đổi mới sáng tạo “543” (hình 12). Ở
đây, mô hình và cơ cấu tổ chức của trường đại
học truyền thống đã có sự “tái cấu trúc”, không
những phù hợp với việc triển khai các hoạt
động đổi mới sáng tạo, mà còn thuận lợi cho
việc kết nối với doanh nghiệp và chính phủ.
3. Đo lường và đối sánh mức độ thích ứng
của trường đại học đối với cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0
Giữa việc mô tả và đo lường, đánh giá đặc
trưng của đại học luôn có một sự khác biệt nhất
định. Trong lúc việc mô tả cần phải đầy đủ cả
cơ sở lý luận và nội dung triển khai, việc đánh
giá, đối sánh chỉ tập trung vào kết quả và sản
phẩm, đặc biệt, chỉ tập trung vào các tham số đo
lường và thu thập được cơ sở dữ liệu, thỏa mãn
nguyên tắc S.M.A.R.T (S – specific: có tham số
cụ thể; M – measurable: định lượng và đo
lường được; A – attainable: khả thi; R –
responsible person: có địa chỉ phụ trách và T –
time specific: có tính kế hoạch). Trên cơ sở
phân tích các đặc trưng về chất lượng và hiệu

quả hoạt động của trường đại học theo bảy đặc
trưng đã đề xuất, tham khảo bộ tiêu chí đại học
định hướng nghiên cứu đã có của ĐHQGHN
[31], tiêu chí xếp hạng nhóm sao (QS STAR)
[9], bảng xếp hạng U-multirank (U-multirank
2014) [32], SETARA rating [33], bộ tiêu chí
đại học định hướng khởi nghiệp [34] và tiếp cận
đảm bảo chất lượng về quản trị chiến lược [3435], Bộ tiêu chuẩn đối sánh mức độ đáp ứng
cuộc CMCN 4.0 hay mức độ phát triển của mô
hình đại học định hướng đổi mới sáng tạo mà
chúng tôi đề xuất có 8 tiêu chuẩn và 60 tiêu chí,
bao gồm:
- Tiêu chuẩn 1: Quản trị chiến lược (6 tiêu
chí)
- Tiêu chuẩn 2: Đào tạo (15 tiêu chí)
- Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu (6 tiêu chí)
- Tiêu chuẩn 4: Đổi mới sáng tạo (5 tiêu chí)
- Tiêu chuẩn 5: Hệ sinh thái đổi mới sáng
tạo (4 tiêu chí)
- Tiêu chuẩn 6: Đại học thông minh (10
tiêu chí)
- Tiêu chuẩn 7: Mức độ quốc tế hóa (10
tiêu chí)
- Tiêu chuẩn 8: Phục vụ cộng đồng (4
tiêu chí).
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Bảng 3. Bộ tiêu chí đối sánh mức độ thích ứng mô hình đại học 4.0 – trường đại học thông minh định hướng
đổi mới sáng tạo top 200 châu Á
Tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá

Chỉ số

Tiêu chuẩn 1: Quản trị chiến lược
1.1. Sứ mệnh: Có tuyên bố về định hướng đổi mới sáng tạo trong sứ mệnh và chiến lược
phát triển

Minh chứng

1.2. Kế hoạch: Có kế hoạch trung hạn và ngắn hạn thực hiện mục tiêu

Minh chứng

1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý: Có đơn vị liên quan triển khai thực hiện mục tiêu

Minh chứng

1.4. Chỉ đạo thực hiện: Các chủ trương, chính sách đã thực thi

Minh chứng

1.5. Văn hóa tiên phong: chủ động thích ứng và tiên phong đổi mới sáng tạo

Minh chứng

1.6. Quản trị chia sẻ: Tự chủ được chia sẻ và phát huy đối với tất cả các bên liên quan

Minh chứng

Tiêu chuẩn 2: Đào tạo
2.1. Chất lượng tuyển sinh: Điểm trung bình kỳ thi tuyển sinh quốc gia/ngành

30

2.2. Quy mô giảng viên: Tỷ lệ giảng viên trên tổng quy mô đào tạo đại học và sau đại học.

8%

2.3. Trình độ giảng viên: Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên

65%

2.4. Uy tín giảng viên: Tỷ lệ giảng viên có chức danh GS, PGS trên tổng số giảng viên

20%

2.5. Quy mô đào tạo sau đại học: Tỷ lệ đào tạo sau đại học trên tổng quy mô đào tạo

20%

2.6. Quy mô đào tạo tiến sĩ: Tỷ lệ đào tạo tiến sĩ trên tổng quy mô đào tạo

5%

2.7. Cơ cấu ngành nghề 4.0: Tỷ lệ các ngành đào tạo liên quan trực tiếp đến công nghiệp
4.0

5%

2.8. Chuẩn đầu ra: Tỷ lệ chương trình đào tạo có tuyên bố chuẩn đầu ra với tinh thần và
năng lực khởi nghiệp.

45%

2.9. Cấu trúc chương trình đào tạo và kỹ năng 4.0: Tỷ lệ chương trình đào tạo có kiến thức
cơ bản bao gồm tri thức khai phóng và công nghệ 4.0.

45%

2.10. Mức độ đào tạo linh hoạt: Số chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt đáp ứng
khả năng tự chọn của sinh viên

15%

2.11. Tính liên ngành: Số lượng chương trình đào tạo thiết kế theo tiếp cận liên ngành và
xuyên ngành

15%

2.12. Dự án khởi nghiệp: Số chương trình đào tạo kết hợp với dự án khởi nghiệp

10%

2.13. Mức độ hài lòng của người học

100%

2.14. Mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng

100%

2.15. Các giải thưởng về học thuật cấp Bộ và tương đương của sinh viên/tổng quy mô đào
tạo/3 năm

1,5%

Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu
3.1. Công bố trong nước: Trung bình số bài báo công bố trên tạp chí online/GV/3 năm

2

3.2. Công bố quốc tế: Trung bình số bài báo ISI và Scopus/GV/5 năm

2

3.3. Chất lượng nghiên cứu: Chỉ số trích dẫn/bài báo ISI-Scopus/5 năm

4

3.4. Sách chuyên khảo: Số sách chuyên khảo/chuyên ngành đào tạo sau đại học/3 năm

1

3.5. Giải thưởng KH&CN: Số giải thưởng về học thuật cấp Bộ, quốc gia, quốc tế của
giảng viên và cựu sinh viên/5 năm

15

24

N.H. Đức và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 34, Số 4 (2018) 1-28

3.6. Ngân sách tài trợ: Kinh phí nghiên cứu hỗ trợ từ các nguồn Quỹ và Chương trình
nghiên cứu/GV/3 năm (triệu VNĐ)

100

Tiêu chuẩn 4: Đổi mới sáng tạo
4.1. Sở hữu trí tuệ trong nước: Số bằng bản quyền tác giả, giải pháp hữu ích, sáng chế
được cấp/5 năm

20

4.2. Sở hữu trí tuệ toàn cầu: Số bằng sáng chế quốc tế/5 năm

10

4.3. Kinh phí nghiên cứu được doanh nghiệp tài trợ/GV/5 năm để nghiên cứu phát triển và
hỗ trợ khởi nghiệp (triệu VNĐ)

25

4.4. Số doanh nghiệp khởi nghiệp, spin-off/5 năm

5

4.5. Xếp hạng đổi mới sáng tạo trong các bảng xếp hạng Scimago

Top 10 Việt
Nam

Tiêu chuẩn 5: Hệ sinh thái khởi nghiệp
5.1. Tỷ lệ Trung tâm nghiên cứu, PTN mục tiêu/ngành đào tạo khoa học tự nhiên và công
nghệ

100%

5.2. Không gian sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp

Có

5.3. Vườn ươm doanh nghiệp

Có

5.4. Số doanh nghiệp liên kết đào tạo khởi nghiệp

Có

Tiêu chuẩn 6: Đại học thông minh
6.1. Hạ tầng mạng và năng lực kết nối thông tin (điểm danh, số hóa dữ liệu học tập sinh
viên, dịch vụ trực tuyến hỗ trợ sinh viên)

Minh chứng

6.2. Khả năng phân tích nhanh và quản trị chất lượng (tiến độ học tập, chất lượng bài
giảng, hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất...)

Minh chứng

6.3. Tài nguyên số: Số lượng tư liệu khoa học số hóa trên website của trường/quy mô đào
tạo

50%

6.4. Tần suất truy cập tài nguyên học liệu (lần/sinh viên/tuần)

5

6.5. Tần suất kết nối, tương tác với giảng viên/nhóm học tập (lần/sinh viên/tuần)

2

6.6. Số lượng bài giảng online MOOC/ngành đào tạo

5

6.7. Số lượng PTN thực hành ảo/ngành đào tạo

25%

6.8. Mức độ số hóa quy trình quản lý, hỗ trợ kết nối, tương tác và quản lý hệ thống hành
chính và đào tạo

80%

6.9. Phần mềm kiểm tra sự trùng lặp thông tin và đạo đức nghiên cứu

1

6.10. Xếp hạng Webometrics

Top 10 Việt
Nam

Tiêu chuẩn 7: Mức độ quốc tế hóa
7.1. Tỷ lệ chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài/tổng số ngành đào tạo

10%

7.2. Tỷ lệ chương trình đào tạo liên kết quốc tế/tổng số ngành đào tạo

10%

7.3. Tỷ lệ sinh viên nước ngoài học lấy bằng

2%

7.4. Tỷ lệ giảng viên nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu

2%

7.5. Tỷ lệ sinh viên nước ngoài đến trao đổi tín chỉ

2%

7.6. Tỷ lệ giảng viên đi giảng dạy và nghiên cứu ở nước ngoài

5%
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7.7. Tỷ lệ sinh viên đi trao đổi tín chỉ

2,5%

7.8. Số lượng hội nghị, hội thảo quốc tế chủ trì tổ chức/ngành/3 năm

1

7.9. Tỷ lệ bài báo ISI, Scopus có hợp tác quốc tế

50%

7.10. Tỷ lệ kinh phí từ các dự án quốc tế/GV/3 năm (VNĐ)

30 tr

25

Tiêu chuẩn 8: Phục vụ cộng đồng
8.1. Số chương trình đào tạo ngắn hạn đáp ứng mục đích học tập suốt đời/ngành

1

8.2. Số đối tác trong chiến lược phát triển vùng, địa phương

5

8.3. Tỷ lệ kinh phí tài trợ từ các Bộ, ngành, địa phương/GV/3 năm (VNĐ)

100 tr

8.4. Tỷ lệ kinh phí từ hoạt động dịch vụ và chuyển giao tri thức/3 năm (VNĐ)

30 tr

Toàn bộ các tiêu chuẩn và tiêu chí của bộ
tiêu chí đối sánh này được trình bày trên bảng
3. Phương pháp xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu
chí và xác định các chỉ số sẽ được trình bày chi
tiết trong một bài nghiên cứu khác.
So sánh với bộ tiêu chí đại học nghiên cứu
mà ĐHQGHN đã áp dụng [31], ngoài 6 tiêu chí
về quản trị chiến lược, Bộ tiêu chí đánh giá mức
độ thích ứng công nghiệp 4.0 này có các tiêu
chí trong tiêu chuẩn về nghiên cứu không thay
đổi, nhưng có thêm 24 tiêu chí mới liên quan
đến các yếu tố của công nghiệp 4.0; của hoạt
động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; quốc tế
hóa và phục vụ cộng đồng còn có:
- 8/15 tiêu chí về đào tạo (Chất lượng tuyển
sinh; Tỷ lệ các ngành đào tạo liên quan đến
công nghiệp 4.0; Tỷ lệ chương trình đào tạo có
tiếp cận chuẩn đầu ra với tinh thần và năng lực
khởi nghiệp; Tỷ lệ chương trình đào tạo có kiến
thức cơ bản bao gồm tri thức, công nghệ 4.0;
Tỷ lệ các chương trình thiết kế linh hoạt, xuyên
ngành, kết hợp dự án khởi nghiệp; Số giải
thưởng của sinh viên).
- 5/9 tiêu chí liên quan trực tiếp đến hoạt
động đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi
nghiệp (Số doanh nghiệp khởi nghiệp, spin-off;
Không gian sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp; Số
vườn ươm doanh nghiệp; Xếp hạng đổi mới
sáng tạo trong các bảng xếp hạng Scimago)
- 9/10 tiêu chí về đại học thông minh (Hạ
tầng mạng và năng lực kết nối thông tin; Xử lý
thông tin và quản lý chất lượng; Tần suất truy
cập tài nguyên học liệu; Tần suất kết nối, tương
tác với giảng viên/nhóm học tập; Số lượng bài

giảng online MOOC; Số lượng PTN thực hành
ảo/ngành đào tạo; Mức độ số hóa quy trình
quản lý; hỗ trợ kết nối, tương tác và quản lý hệ
thống hành chính và đào tạo; Phần mềm kiểm
tra sự trùng lặp thông tin và quy tắc nghiên cứu;
Xếp hạng Webometrics)
- 5/10 tiêu chí về mức độ quốc tế hóa (Tỷ lệ
chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài; Tỷ
lệ chương trình đào tạo liên kết quốc tế; Số
lượng hội nghị, hội thảo quốc tế chủ trì tổ
chức/ngành; Tỷ lệ bài báo có hợp tác quốc tế;
Tỷ lệ kinh phí từ các dự án quốc tế).
- 2/4 tiêu chí về phục vụ cộng đồng (Học
tập suốt đời và đối tác chiến lược phát triển
vùng, địa phương).
Để có thể đối sánh với các trường đại học
trong nước và trên thế giới, việc xác định được
các chỉ số cho các tiêu chí là cần thiết. Với mục
tiêu hướng đến các trường đại học trong tốp
200 châu Á, các số liệu năm 2018 của các
Trường đại học Chiang Mai, Thái Lan (thứ
112), đại học De La Salle, Philippines (thứ
134), Đại học Quốc gia Hà Nội (thứ 124), Đại
học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh (thứ 144),
Trường đại học Chungnam, Hàn Quốc (thứ
153) và trường đại học Khon Kaen, Thái Lan
(thứ 178) đã được thu thập và phân tích, đặc
biệt từ nguồn của QS và QS star. Các chỉ số
trình bày trong bảng 3 là chỉ số trung bình của
các trường đại học thuộc nhóm 100-200 châu
Á. Đối với các chỉ số về tài chính, do có sự
khác biệt về mức GDP của các quốc gia nên các
chỉ số xác định ở đây chủ yếu từ kinh nghiệm
của hai đại học quốc gia của Việt Nam.
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4. Kết luận
Từ mô hình đại học định hướng nghiên cứu,
để thích ứng với cuộc CMCN 4.0, các trường
đại học Việt Nam nói riêng và các trường đại
học trên thế giới nói chung cần áp dụng đồng
bộ các giải pháp để hướng tới mô hình đại học
thông minh định hướng đổi mới sáng tạo, trong
đó đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý,
mục tiêu và phương thức gia tăng giá trị của
hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao
tri thức và công nghệ; đồng thời là phương thức
và khả năng thích ứng với CMCN 4.0 của
trường đại học. Thông minh là phương thức và
giải pháp áp dụng các tiến bộ của công nghiệp
4.0 vào trong các hoạt động của trường đại học.
Trên tất cả các giải pháp đó, về mặt quản trị
chiến lược, trường đại học phải có tuyên bố và
cam kết trong sứ mệnh và chiến lược về mục
tiêu đổi mới sáng tạo, có kế hoạch ngắn hạn,
trung hạn và các đơn vị, nguồn lực triển khai
thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, trường đại học
phải quản lý được mọi sự thay đổi và tiến bộ
của mình thông qua quản trị chia sẻ (shared
governance) và có văn hóa tiên phong (pioneer
culture). Tiên phong sự thay đổi để thích ứng
và tiên phong trong các nghiên cứu và đổi mới
sáng tạo về công nghệ để chủ động dẫn dắt sự
phát triển của cơ sở giáo dục và của cả quốc
gia. Trong trường hợp này, bộ tiêu chí đánh giá
mức độ thích ứng CMCN 4.0 sẽ rất hữu dụng
để các trường tự đối sánh và đưa ra các chính
sách đầu tư phù hợp.
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Abstract: This study defines the kind of higher education that responds to the fourth industrial
revolution (shortened as "university 4.0") as a model of innovation–driven smart university, in which,
“innovation” is the philosophy, object as well as solutions for growing university’s values; and
“smart” means the infrastructure and technical conditions for implementing academic activities based
on 4.0 technologies’ advancements. The core features of the innovation-driven smart university are
described in the so-called “543” model which consists of: entrepreneurial education (model “5 in 1”);
innovation–driven academic research; innovative ecosystem (model “4 in 1”); smart university;
operating mechanism (model “3 in 1”); internationalization and community responsibilities. A
framework with criteria for the "university 4.0" model in accordance with quality assurance and
university ranking approaches has been developed. Indicators for meeting these criteria can be used by
universities for benchmarking themselves according to QS 4-star or Top 200 universities in QS Asia
university ranking standards.
Keywords: University 4.0, smart university, innovation-driven university, innovative ecosystem,
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