
tham nhũng trong giáo Dục Đại học

trường đại học vẫn được coi là nơi tôi 
luyện cho thế hệ mai sau. Dù cho môi 
trường chính trị có bất ổn hay nền kinh 
tế - xã hội có tồi tệ đến đâu thì việc đầu tư 
giáo dục vẫn luôn được xếp vào vấn đề bất 
khả xâm phạm. tuy vậy, những nghiên 
cứu gần đây cho thấy, tham nhũng trong 
giáo dục cũng tồn tại như bất kỳ lĩnh vực 
nào khác và tính công bằng, trong sạch 
vốn được cho là đặc tính cơ bản của lĩnh 
vực này đang ngày càng bị xâm phạm bởi 
các lợi ích cá nhân, nhóm cá nhân, bởi cả 
các gia đình hay tổ chức.

tham nhũng được định nghĩa là việc lạm 
dụng quyền lực để đạt được những lợi ích 

cá nhân. Đối với giáo dục đại học, có thể 
kể ra các loại hình tham nhũng sau đây: 
thu lời bất hợp pháp từ hàng hóa, dịch 
vụ; gian lận trong việc thực hiện các chức 
năng như tuyển sinh, cho điểm, công 
nhận tốt nghiệp, nhà ở hay sản phẩm tri 
thức; những sai phạm mang tính chuyên 
môn như thiên vị thân nhân, lạm dụng 
tình dục, không công bằng trong điểm 
số, đạo văn; trốn thuế và gian lận trong 
việc sử dụng tài sản của trường đại học.

mức Độ Phổ Biến

một khảo sát đối với sinh viên tại Bulgari, 
moldova và Serbi gần đây cho thấy có 
đến 35 – 45% số người được hỏi tin rằng 

việc tuyển sinh vào đại học cần được 
bỏ qua. gần 1/5 số người được hỏi thú 
nhận rằng đã từng hối lộ giảng viên; 
riêng tại moldova, tỷ lệ này lên tới 2/5. 
các trường đại học khác nhau thì tồn tại 
các hình thức hối lộ khác nhau. những 
ngành nghề được cho là có nhu cầu xã 
hội cao như kinh tế, tài chính và luật – 
nơi có cạnh tranh đầu vào, học phí và 
tiềm năng xin được việc làm có thu nhập 
cao thì tồn tại nhiều tham nhũng hơn các 
ngành khác.

tham nhũng trong giáo dục là vấn đề 
chung nhưng hình thức tham nhũng 
lại khác nhau theo từng vùng, lãnh thổ. 
Ở Bắc mỹ, hình thức tham nhũng phổ 
biến là đạo văn và gian lận trong thi cử 
đối với sinh viên và giảng viên. những vi 
phạm khác có thể kể đến như việc lên lớp 
muộn, phân biệt chủng tộc, quốc tịch, 
bất bình đẳng giới….

Đối với các quốc gia ngoài tổ chức hợp 
tác và phát triển kinh tế (oecD), tham 
nhũng trong giáo dục xảy ra thường 

tham nhũng Đang là “chủ Đề nóng” Đối với mọi Quốc gia trên thế 
giới. tuy vậy, Bản thân Khái niệm “tham nhũng” cũng chưa Được 
thống nhẤt nếu Xét theo ngành, nghề, lĩnh vực, Phạm vi. Đối với 
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hơn thế. Bản tin ĐhQghn trân trọng giới thiệu Bài viết của StePhen 
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xuyên hơn nhưng lại dưới các hình thức 
khác. Ở việt nam, cam-pu-chia, nam 
á, Đông âu và các nước thuộc liên Xô 
cũ, vấn đề chính thường là việc “ăn tiền 
đen”. việc nhận tiền này thường nhằm 
mục đích đổi lại điểm cao hơn, cấp chứng 
nhận hoặc cho phép nhập học. tại các 
nước châu Phi phía dưới sa mạc Xa-ha-
ra, tham nhũng thường diễn ra dưới hình 
thức lạm dụng tình dục hoặc sai phạm về 
chuyên môn trong giảng đường.

 “văn hóa tham nhũng”

nhiều người cho rằng tham nhũng và 
gian lận là một phạm trù văn hóa và nó 
có khi không vượt quá những chuẩn mực 
đạo đức của cộng đồng. Điều này có 
nghĩa là sinh viên hưởng ứng việc tham 
nhũng và không cảm thấy xấu hổ khi 

thực hiện. tuy nhiên, nhìn chung, sinh 
viên sau đó sẽ cảm thấy xấu hổ và hối 
lỗi. tại croatia, 89% sinh viên cho rằng 
gian lận trong thi cử là sai trái và số lượng 
tương đương ở mỹ cũng đồng ý với điều 
này. mặt khác có một số báo cáo khác 
chỉ ra rằng sinh viên mỹ đã gian lận trong 
thi cử vẫn cảm thấy không day dứt với 
đạo đức lương tâm của mình. Điều này 
có nghĩa là, trong nhiều trường hợp, 
gian lận đã trở thành điều bình thường 
và hoàn toàn không liên quan gì đến việc 
đánh giá đạo đức cá nhân.

ảnh hưỞng Kinh tế Xã hội

tham nhũng có thể làm tăng tính hiệu 
quả khi giá cả (ở đây bao gồm học phí, 
chi phí và lương) bị đóng khung bởi các 
quy định. một số trường đại học đổ đồng 

lương cho giảng viên đối với mọi ngành 
nghề, lĩnh vực. vì thế việc thu hút chất 
xám đôi khi đòi hỏi những khoản chi 
không theo quy định; tuy nhiên, tổng 
lợi nhuận của việc tham nhũng ít khi tồn 
tại ở các trường đại học bởi vì song song 
với nó, tham nhũng lại tác dụng ngược 
lại những mục tiêu xã hội khác nhằm 
thu hút đầu tư cho giáo dục. Bởi vì các 
trường đại học là nơi được cho là chuẩn 
mực của các hành vi xã hội; vì vậy, việc 
để các trường đại học bị tha hóa tức là 
sẽ dẫn đến việc trả giá đắt hơn trong các 
lĩnh vực khác.

Bởi vì một trong những mục đích của 
trường đại học là dạy con người ta cách 
cư xử; nên nếu trường đại học bị tha hóa, 
thì tất yếu, các công dân tương lai cũng 
bị tha hóa theo.

tham nhũng còn để lại những ảnh 
hưởng xấu đối với chất lượng. trường đại 
học sẽ trở thành một nơi đắt đỏ và chất 
lượng kém; khi mà các giảng viên chấp 
nhận việc cho điểm cao cho những người 
kém năng lực. thay vì làm sao để thúc 
đẩy cạnh tranh nội bộ, tham nhũng lại 
làm cản trở nó. một khi trường đại học 
đã có tiền lệ về việc tham nhũng, thì tất 
yếu sinh viên của họ sẽ bị thiệt thòi trong 
việc tìm kiếm công việc sau này. Điều này, 
đặc biệt nghiêm trọng đối với khu vực 
tư nhân hơn là đối với các cơ quan công 
quyền hoặc doanh nghiệp nhà nước. 

như vậy, tham nhũng lại dẫn đến một 
hệ quả xấu là các tổ chức tư nhân và xã 
hội sẽ không muốn đầu tư cho giáo dục 
nữa. nếu sinh viên có thể mua điểm, họ 

Khi trưỞng Khoa gọi tôi lên 
về việc cho Điểm cho con gái 
của hiệu trưỞng. hiện ông ta 
Đang Ở trong Bệnh viện. ông 
trưỞng Khoa nói rằng ngài 
hiệu trưỞng Đã chịu Đựng Quá 
Đủ rồi và tôi Không nên làm 
ông ta mệt mỏi hơn, và tôi cần 
cho con gái ngài hiệu trưỞng 
Điểm cao.

MộT TRợ Lý GiÁo Sư Tại 
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giáo Dục

sẽ đánh mất động lực để học. Doanh 
nghiệp sẽ không biết được rằng liệu sinh 
viên đó tốt nghiệp nhờ vào năng lực bản 
thân hay nhờ vào việc anh ta đã hối lộ 
giáo viên. tấm bằng đại học sẽ trở nên 
mất giá trị. và doanh nghiệp buộc phải 
sử dụng những biện pháp khác như kiểm 
tra, thử việc hoặc các phương án sàng 
lọc khác để tránh rủi ro. Sinh viên mới tốt 
nghiệp buộc phải chấp nhận mức lương 
thấp cho đến khi họ chứng minh được 
năng lực của bản thân thông qua các trải 
nghiệm công việc thực tế. Sinh viên tốt 
nghiệp ở các trường bị nghi ngờ là có 
tham nhũng sẽ khó được nhận vào các vị 
trí quan trọng. 

ai có thể ngăn Được tham nhũng?

trong bối cảnh mà tham nhũng đã trở 
thành chuyện phổ biến, thì không còn ai 
quan tâm đến điều này nữa. nhưng sẽ 
vẫn có những giảng viên “chống lại” điều 
này, ngay cả trong môi trường tha hóa 
nhất. họ vẫn coi trọng chuẩn mực nghề 
nghiệp chung, trong đó bao gồm lời hứa 
sẽ đối xử với sinh viên công bằng như 
nhau. Bên cạnh đó, nó đòi hỏi việc ưu 
tiên các chuẩn mực chung thay vì thiên vị 
người thân, gia đình và bạn bè. nói theo 
cách đơn giản và ý nghĩa, các giảng viên 
này, những người dường như trở nên đơn 
độc trong trường của họ, lại đang đóng 
vai như những “người hùng thầm lặng”. 

họ bảo vệ những nguyên tắc của họ, mà 
không cần hỗ trợ về luật pháp, quản lý, 
và cũng không nhằm nhu cầu nhận phần 
thường, và được ghi nhận; thay vào đó, 
họ chỉ có một mục tiêu duy nhất là bảo 
vệ sự công bằng và thậm chí đôi khi phải 
chống lại giới quản lý cấp cao.

các thành tố tạo nên Đạo Đức 
học thuật

làm sao để trường đại học phải giữ vững 
những nguyên tắc chung? một trường 
đại học không thể hiện thái độ về vấn đề 
này thì sẽ chứng tỏ họ đang coi thường 
chuẩn mực chung. có một số cách có thể 
giảm bớt khả năng tham nhũng và xóa 
đi quan niệm rằng hệ thống giáo dục có 
thể bị tha hóa. ví dụ như việc ban hành 
chuẩn mực hành vi đối với giảng viên, các 
nhà quản lý, sinh viên và điều này lại được 
tuyên thệ công khai trên các trang web 
của trường và trong các báo cáo hàng 
năm công khai những thay đổi về mặt số 
lượng.

chúng ta có thể làm gì?

nhiều nước đang cố gắng tạo ra các 

bằng cấp đại học tương đương nhau 
cũng như thúc đẩy việc trao đổi tín chỉ. 
Khó có thể hình dung ra việc một trường 
đại học có tiếng tăm trong khối eu lại 
đồng ý chấp nhận tương đương bằng 
cấp với một trường đại học khác đang có 
nhiều vấn đề về tham nhũng. mặt khác, 
hệ thống kiểm định chất lượng châu âu 
hoặc các hệ thống khác sẽ cần bổ sung 
minh chứng về việc chống tham nhũng 
như là một tiêu chí để tham gia vào quá 
trình kiểm định trong toàn châu âu. vì 
thế, bản chất của quá trình này sẽ được 
sử dụng như một công cụ để làm trong 
sạch hệ thống giáo dục đại học.

một cách khác, liên quan đến các tổ chức 
đầu tư cho giáo dục đại học. các đơn vị 
này cần phải cân nhắc lại những đầu tư 
của mình cho những hệ thống tồn tại 
tham nhũng cao. tuy nhiên, để sự can 
thiệp về mặt chính sách có hiệu quả, thì 
cần phải có đầy đủ thông tin và chi phí. 
việc điều tra thường xuyên với sinh viên 
và giảng viên là hữu ích. một điều tra ở 
một trường đại học ở 2 thời điểm khác 
nhau cũng cho thấy những tín hiệu khả 
quan đối với vấn đề tham nhũng. Điều 
này cũng chỉ ra rằng khi tính minh bạch 
và đạo đức nghề nghiệp trở thành phổ 
biến thì tỷ lệ tham nhũng cũng giảm 
theo.

tuyển Sinh là một cách giúP 
người ta Kiếm tiền, rẤt nhiều 
tiền

MộT CÁN Bộ QuảN Lý Tại GeoRGiA

giáo Dục

36 Bản tin Đại học Quốc gia hà nội


