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tS. phạm thị ly

học phí như một khoản đầu tư và tỉ 
lệ hoàn vốn

Ở mỹ, học phí đh đã tăng gấp 5 lần từ năm 
1983 đến nay (sau khi đã điều chỉnh theo 
mức lạm phát). tổng số nợ của sinh viên mỹ 
hiện nay là 1,2 ngàn tỉ uSD. tính bình quân, 
một sinh viên ra trường năm 2012 đang gánh 
một khoản nợ là 29.400 uSD.  trong một số 
ngành như y khoa hay luật, khoản nợ phải trả 
có thể lên đến hàng trăm nghìn uSD.  nếu họ 
có việc làm tốt thì khoản nợ ấy không thành 
vấn đề. nhưng nếu họ thất nghiệp thì kết quả 
có thể là họ phải ở nhờ trong tầng hầm nhà 
cha mẹ và sống lay lắt cho đến khi đủ tuổi già 
để nhận trợ cấp xã hội, như giáo sư luật Glenn 
Reynolds, tác giả cuốn “Bong bóng giáo dục 
đại học” đã viết.

Số người vào đại học đã và vẫn đang tăng 
nhanh trên phạm vi toàn cầu. đại chúng hóa 
GDđh bắt đầu ở mỹ vào thế kỉ 19, muộn hơn 
ở châu Âu và đông Á trong thế kỉ 20, và chỉ 
trong vòng hai thập kỉ, số người vào đh trong 
độ tuổi học đh của dân số đã tăng từ 14% 
đến 32% trên toàn cầu. cách đây 20 năm, chỉ 
5 quốc gia có tỉ lệ này trên 50%, hiện nay đã 
có 54 nước (tính đến 2012). Ở việt nam, con 
số này tăng từ 2% đến 25% trong thời gian 
1994-2014. cơn khát bằng cấp này xuất phát 
từ một niềm tin cho rằng bằng đại học là tấm 
vé để bước vào giai cấp trung lưu trong xã hội.

một tổ chức nghiên cứu có tên là payScale 
đã thu thập dữ liệu của những người đã tốt 
nghiệp từ 900 trường đh, xem họ đã học 
ngành gì và hiện nay họ kiếm được bao nhiêu 
tiền. đối chiếu với chi phí họ phải bỏ ra để 
lấy được tấm bằng, payScale đưa ra một bảng 
cho thấy tỉ lệ hoàn vốn trong 20 năm qua 
khá lạc quan đối với các ngành khoa học và 
kĩ thuật. một kĩ sư tốt nghiệp university of 
california, Berkeley có thể kiếm được nhiều 

Quan sát diễn biến trong khu vực giáo dục ĐH, chúng ta đang thấy hai hiện 
tượng thoạt nhìn có vẻ trái ngược: một mặt, nền kinh tế tri thức đòi hỏi ngày 
càng nhiều những người lao động trí tuệ có kĩ năng cao, tức là được đào tạo 
ít ra là ở bậc ĐH; và mặt khác, là hiện tượng cử nhân thất nghiệp ngày càng 
phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước khác. Cùng với hai hiện 
tượng này là chi phí học ĐH đã tăng chóng mặt trong mấy thập kỉ qua. Những 

sự kiện ấy đang cho chúng ta thấy điều gì?
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hơn 1,1 triệu uSD trong 20 năm so với một người 
chưa bao giờ vào đh. đối với khoa học xã hội, nghệ 
thuật và nhân văn, có sự khác biệt rất lớn. “không ai 
nghi ngờ rằng những ngành này làm tâm hồn thăng 
hoa, nhưng chẳng phải lúc nào nó cũng giúp làm căng 
phồng cái ví tiền”. một người tốt nghiệp ngành nghệ 
thuật hay khoa học nhân văn ở những trường danh 
tiếng như university of columbia chẳng hạn, có thể 
đạt tỉ lệ hoàn vốn 12,6% hàng năm, trong khi sinh 
viên ngành nghệ thuật tốt nghiệp từ trường murray 
State university ở kentucky kiếm được ít hơn những 
người chỉ học hết trung học 147.000 uSD trong vòng 
20 năm, tỉ lệ hoàn vốn là một con số âm. 

không may là chúng ta chưa bao giờ làm một 
nghiên cứu tương tự để có số liệu về việt nam. tuy 
vậy, tình trạng cử nhân thất nghiệp hiện nay thì không 
chỉ việt nam mới có. tổ chức tư vấn mckinsey cho 
biết, hoa kỳ hiện có 42% sinh viên tốt nghiệp đang 
làm ở những vị trí không cần tới bằng đại học. 41% 
sinh viên tốt nghiệp từ các trường top không thể tìm 
nổi việc làm đúng chuyên môn, trong khi các nhà 
quản lý cho rằng chỉ có 39% sinh viên tốt nghiệp có 
đủ kĩ năng sẵn sàng cho thị trường lao động. Bốn triệu 
chỗ làm đang trống vì những người tìm việc không có 
những kĩ năng cần cho công việc.

 đòi hỏi của cônG chúnG về cơ hội tiếp cận 

GDđh và lợi thế của học vấn

Giáo dục nói chung và đặc biệt GDđh vừa là hàng 
hóa công (mỗi công dân có giáo dục sẽ là một người 
đóng góp tích cực vào sự phồn vinh và phát triển của 
cả xã hội) vừa là lợi ích tư (học vấn đh là sự đầu tư cho 
một nghề nghiệp kiếm sống trong tương lai và đem 
lại lợi ích cho bản thân người học). nếu nhấn mạnh ý 
nghĩa hàng hóa công, giáo dục sẽ là trách nhiệm của 
nhà nước và do đó ngân sách công sẽ là nguồn chủ 
yếu duy trì hoạt động của các trường. nếu nhấn mạnh 
ý nghĩa lợi ích tư, GDđh là một dịch vụ như những 
dịch vụ hàng hóa khác, vận hành như một thị trường. 
trong hai vế hàng hóa công và lợi ích tư thì vế thứ hai 
đang ngày càng nổi bật, khiến GDđh ngày càng tiến 
sâu vào khu vực thị trường. thị trường giáo dục được 
định nghĩa là tổng số những hành động của người tiêu 
dùng giáo dục khi họ theo đuổi lợi ích của cá nhân 
mình qua sự học (David F.labaree, 2011).

đã từ lâu, trong mọi xã hội, học vấn được xem là 
cơ hội đổi đời. Ở việt nam, tâm lý “học để làm quan” 
đã tồn tại từ rất lâu, sau này mở rộng thêm “học để 
làm chủ, hay là để làm thuê lương cao”. chính vì vậy, 
cả xã hội lao vào cơn sốt học tập với mục tiêu rất cụ 
thể là tấm bằng. công chúng, cũng như các nhà làm 
chính sách đều thấy rằng đòi hỏi của mọi người về cơ 
hội tiếp cận giáo dục là hoàn toàn chính đáng. tuy 
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nhiên, có một thực tế là, mọi người đang theo đuổi GDđh bởi 
vì GDđh mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao 
động, khi và chỉ khi số người có bằng đh còn ít. đại chúng 
hóa GDđh đã khiến bằng đh không còn là của hiếm, do đó 
không tạo ra sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh như xưa nữa. Ở 
mỹ, trong thế kỉ 19, bằng trung học là một lợi thế. đầu thế kỉ 
20, lợi thế là bằng đại học; ở việt nam thì đó là bằng cao đẳng 
(“phi cao đẳng bất thành phu phụ”) đến giữa thế kỉ 20 đó mới 
là bằng đại học. từ cuối thế kỉ 20 đến nay, lợi thế là bằng sau 
đại học. Ở các nước đang phát triển, trong bối cảnh GDđh còn 
tụt hậu, cuộc chạy đua về lợi thế hiện nay là bằng cấp của các 
trường ngoài nước.

lạm phát bằng cấp là hiện tượng vẫn đang tiếp diễn. nói 
cách khác, có một mâu thuẫn không thể giải quyết giữa việc 
mở rộng cơ hội tiếp cận đại học cho người dân, và duy trì lợi 
thế của những người có bằng cấp. Bình đẳng và đặc quyền 
vốn là hai thứ loại trừ nhau.

Giải ảo đại học: vấn đề BằnG cấp và thực học

như trên đã phân tích, có hai động lực làm cho bằng cấp 
mất giá. một là động lực tất yếu, khi bằng cấp không còn là 
của hiếm. hai là chất lượng đào tạo, khi người có bằng chẳng 
có mấy khác biệt đáng kể về mặt kiến thức, kĩ năng, thái độ 
làm việc, phẩm chất công dân, so với người không có bằng.

Số người vào đh ở việt nam bắt đầu giảm từ năm 2011 là 
hệ quả tất yếu của hai động lực nói trên. thêm vào đó là học 
phí tăng trong lúc triển vọng việc làm u ám. chuyển động của 
thị trường giáo dục đang trở nên rõ ràng hơn cả ở ngoài nước 
lẫn trong nước: gánh nặng nợ nần của sinh viên mỹ đã buộc 
mọi người nhìn lại giá trị của GDđh như một khoản đầu tư. 
“cuộc chạy đua bằng cấp đã thổi phồng yêu cầu học vấn của 
công việc một cách giả tạo, và kết quả là người ta dành ngày 
càng nhiều thời gian để đi học cốt để lấy tấm bằng nhằm duy 
trì vị trí hiện tại” (David F.labree, 2011). thế nhưng, khi bằng 
cấp không còn là bảo chứng cho chất lượng lao động (và do 
đó không đủ để bảo đảm cho một chỗ làm đáng mơ ước), thì 
người tiêu dùng giáo dục bắt đầu choàng tỉnh.

Bây giờ là lúc chúng ta phải dũng cảm nhìn nhận rằng, cả 
hai phía nhà trường và người học đã biến bằng cấp trở thành 
mục đích và là món hàng trao đổi giữa hai phía, thay vì phải 
xem những giá trị gia tăng mà GDđh mang lại cho người học, 
khả năng của giáo dục trong việc chuyển hóa những giá trị xã 
hội vào năng lực và phẩm chất của cá nhân, là mục tiêu thực 
sự của nhà trường và của người học.

người sử dụng lao động ngày nay muốn mua một món 
hàng có thể dùng được và tạo ra được giá trị thặng dư, chứ 
không thể chỉ mua một cái nhãn hiệu để trang trí, bởi nếu họ 
làm vậy thì chính họ cũng sẽ bị diệt vong. họ là một vai rất 
quan trọng tạo ra chuyển động trên thị trường GDđh. thực tế 
này buộc các trường, đặc biệt là các trường đh việt nam, tư 
duy lại về chiến lược của mình.

có hai vấn đề sinh tử đối với các trường: chất lượng và giá 
cả. nếu các trường không chứng minh được rằng sản phẩm 
của mình, tức sinh viên tốt nghiệp, có một năng lực và phẩm 
chất khác hẳn những người chưa đi học, thì họ không có lý do 
để tồn tại. nếu họ tạo ra được sự khác biệt ấy với một cái giá 
quá cao, thì họ sẽ tự thu hẹp thị phần của mình trong tầng lớp 
thu nhập cao. một yếu tố khác đang tác động mạnh mẽ đến 
thị trường GDđh: công nghệ thông tin và truyền thông đã 
khiến nhà trường không còn là nơi độc quyền cung cấp kiến 
thức và thông tin nữa. Giáo dục trực tuyến mở đại trà đang 
mở ra một cơ hội mới cho người học để họ tự trang bị những 
gì mà thị trường lao động đòi hỏi. mặc dù vậy, nhà trường 
truyền thống với lối học tập mặt đối mặt vẫn mang lại những 
trải nghiệm không thể thay thế.

mở rộng cơ hội tiếp cận đh trong lúc duy trì chất lượng và 
sự tín nhiệm đối với giá trị của GDđh với một chi phí số đông 
công chúng có thể chấp nhận được là một việc khó và đòi hỏi 
nỗ lực của tất cả các bên. nó đòi hỏi nhà trường phải thích ứng 
với một bối cảnh đã thay đổi; đòi hỏi nhà nước phải thúc đẩy 
các trường tăng cường trách nhiệm giải trình; và đòi hỏi người 
học phải là những người tiêu dùng khôn ngoan.
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