GIÁO DỤC

COE

BÍ QUYẾT TẠO SẢN PHẨM
KHOA HỌC ĐỈNH CAO

Việc xây dựng các Trung tâm nghiên cứu xuất sắc (Center Of Excellence - COE) đã được nhiều
đại học trên thế giới coi là khâu đột phá để tạo ra những sản phẩm khoa học đỉnh cao, đồng
thời là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và vị trí xếp hạng. Thấy được
tầm quan trọng đó, ĐHQGHN đang chú trọng tăng cường các nguồn lực thành lập các COE.
Xung quanh việc thành lập các COE tại ĐHQGHN, GS.TS Phạm Hùng Việt, Giám đốc Trung tâm
Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN cho biết:
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Thưa GS, các COE đã được phát triển như
thế nào?
Việc xây dựng COE đã được ứng dụng
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực trên khắp thế
giới nhằm khích lệ sự sáng tạo, cạnh tranh
và thúc đẩy mục tiêu phát triển đỉnh cao.
Trong các tổ chức khoa học công nghệ,
COE là những đơn vị hạt nhân tiêu biểu
cho sức mạnh của tổ chức đó. Vị thế của
một Đại học Tổng hợp (University) sẽ được
nâng lên nếu trong đó có những COE. Có
thể lấy những ví dụ điển hình trong các
chương trình xây dựng và phát triển COE
tại Nhật Bản từ đầu những năm 2000 tới
nay.
Thành lập các COE là một trong những
hướng đi đang được xúc tiến thực hiện
tại ĐHQGHN để thực hiện mục tiêu chiến
lược tới năm 2020 trở thành đại học định
hướng nghiên cứu, đa ngành đa lĩnh vực
ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu
vực châu Á.
Xin GS cho biết những đơn vị nào có thể
hình thành nên những COE ở ĐHQGHN?
Theo tôi, các đơn vị nghiên cứu mạnh có
đào tạo nghiên cứu sinh là những đơn vị
có nhiều tiềm năng xây dựng COE vì đó là
những đơn vị hạt nhân có đội ngũ cán bộ
nghiên cứu chuyên trách.
Bên cạnh đó, ĐHQGHN đã có những
phòng thí nghiệm, trung tâm, viện nghiên
cứu có năng lực đạt chuẩn khu vực và quốc
tế (căn cứ vào số các hợp tác và bài báo

T

rong hoạt động khoa học công
nghệ, một Trung tâm nghiên cứu
xuất sắc (Center Of Excellence - COE)
bao gồm một hoặc vài nhóm nghiên cứu
đơn chuyên ngành, liên chuyên ngành
hoặc thậm chí đa ngành. Các nhóm
nghiên cứu mạnh, liên ngành, kết hợp lại
một cách linh hoạt, được tăng cường kinh
phí và trang thiết bị hiện đại nhất để cùng
nhau giải quyết nhiệm vụ khoa học công
nghệ trọng điểm tầm quốc gia, quốc tế
và tạo ra những sản phẩm khoa học công
nghệ xuất sắc. Đó cũng là nơi thu hút, đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là nơi
gắn kết với các đối tác lớn trong và ngoài
nước.

quốc tế). Đó là những đơn vị hạt nhân rất
thuận lợi cho việc xây dựng COE và hệ
thống phòng thí nghiệm hiện đại. Trong
thời gian vừa qua, các đơn vị này cũng đã
được nhà nước tăng cường trang thiết bị
thông qua các dự án phòng thí nghiệm
trọng điểm, tăng cường năng lực chiều
sâu,…
Thế còn việc tuyển chọn COE cần dựa trên
những yếu tố nào, thưa GS?
Trước hết là cần phải dựa trên mục tiêu
phát triển và tiềm lực hiện hữu của đơn
vị đăng ký. Đề cương xây dựng COE cần
thể hiện rõ chiến lược phấn đấu đạt đẳng
cấp quốc gia, khu vực, quốc tế cũng như
tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho
tương lai. Năng lực của nhóm nghiên cứu
thể hiện ở không những số lượng cán bộ
có trình độ, cơ sở vật chất hiện đại mà còn
ở cả số lượng các công trình khoa học đã
công bố trên các tạp chí quốc tế trong
những năm gần đây. Đề cương xây dựng
COE cần được viết bằng cả tiếng Việt và
tiếng Anh. Việc xét duyệt dự án được thực
hiện bởi hội đồng các chuyên gia độc lập
trong và ngoài nước.
Chúng ta dựa trên những tiêu chí nào để
đánh giá sự thành công của một dự án
COE, thưa GS?
Thời gian xây dựng COE thường là 5 năm,
trong quá trình thực hiện dự án cần có
kiểm tra tiến độ giữa kỳ để xem xét hiệu
quả thực hiện và điều chỉnh sự đầu tư nếu

Tại Nhật bản, chương trình xây dựng các COE trong các trường
Đại học đã được khởi động vào năm 2002 với mục tiêu thúc đẩy
quá trình đạt thứ vị cao ngang tầm quốc tế trong nghiên cứu và
đào tạo. Chương trình này có chủ đề là “Chương trình COE thế
kỷ 21”. Biện pháp hỗ trợ, đầu tư trọng điểm đã được thực hiện để
tạo ra một môi trường hàn lâm cạnh tranh, phấn đấu giữa các
trường đại học của Nhật Bản. Chương trình này đã nâng được
vị thế của một số trường đại học Nhật bản đạt đẳng cấp quốc
tế, đồng thời đã tạo ra một đội ngũ các nhà khoa học tài năng,
sáng tạo, là nguồn cán bộ đầu đàn cho Nhật bản và cả quốc tế.
Dựa trên những thành quả đạt được của chương trình COE thế
kỷ 21, Nhật bản tiếp tục thực hiện chương trình COE toàn cầu từ
năm 2008-2013. Chương trình này sẽ đầu tư chọn lọc cho những
cơ sở nghiên cứu và đào tạo tốt nhất của Nhật Bản, thúc đẩy sự
phấn đấu, cạnh tranh của các nhà khoa học Nhật bản trong môi
trường quốc tế, nhằm tạo ra các trường đại học Nhật Bản đạt
đỉnh cao quốc tế.
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Đề xuất xây dựng 4 COE ở ĐHQGHN:
1. COE - “Nghiên cứu liên ngành về Biến đổi Môi trường và Khí hậu”
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá sự biến đổi môi trường, khí hậu và nghiên cứu các giải pháp khoa học - công nghệ nhằm giảm
thiểu tác hại đến đời sống con người Việt Nam.
2. COE - “Xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm nghiên cứu hiện đại đạt chuẩn quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
vật liệu mới”
Mục tiêu nghiên cứu của COE: Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng các vật liệu mới: vật liệu vô cơ, vật liệu polime và polime
nanocomposit, vật liệu Hóa dược-Y sinh.
3. COE về “Nghiên cứu sàng lọc, ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học”
Mục tiêu nghiên cứu của COE: Đánh giá, phát hiện, sàng lọc, sinh tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học từ các nguồn động,
thực vật và vi sinh vật bản địa và khả năng ứng dụng phát triển sinh dược phẩm chất lượng cao.
4. COE về “Xây dựng nhóm MINAMCIS (Micro Nano Material, Component and Integrated System)
Mục tiêu nghiên cứu của COE: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các vật liệu nano chức năng, thiết bị và hệ thống ứng dụng
cho không gian sống thông minh.

thấy cần thiết.

trình độ quốc tế, GS đánh giá như thế nào?

Một dự án COE được coi là thành công
nếu đạt được các mục tiêu chủ yếu đã đưa
ra, ví dụ đó là mục tiêu đạt đẳng cấp khu
vực hoặc quốc tế. Một trong những chỉ số
để đánh giá mức độ đẳng cấp là số lượng
các bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế
của nhóm nghiên cứu thuộc COE. Tuy
nhiên, các tạp chí có uy tín cao sẽ chỉ nhận
đăng những công trình có ý nghĩa và chất
lượng tốt. Bài báo đã xuất bản là chứng
chỉ cho năng lực hoạt động khoa học của
COE. Nó được dùng để đánh giá không
những thành tích trong quá khứ mà còn
là căn cứ cho việc xét duyệt các dự án COE
tiếp theo của các nhà khoa học. Trong
giai đoạn đầu, chúng ta có thể mới chỉ là
những đồng tác giả với các đồng nghiệp
quốc tế, nhưng theo thời gian các COE sẽ
tạo ra được những sản phẩm quốc tế của
chình mình.

Với những nền tảng quan hệ quốc tế đã
có của ĐHQGHN với JAIST và tiềm năng
của đơn vị đối tác, lãnh đạo ĐHQGHN và
viện JAIST đã thảo luận, tổ chức các hội
thảo, trao đổi khoa học giữa các nhóm
nghiên cứu để bắt đầu xúc tiến thành lập
VNU-JAIST COE trong kế hoạch ngắn hạn.
Việc thành lập VNU-JAIST COE hướng tới
mục tiêu thu được các kết quả đạt chuẩn
quốc tế về khoa học và đào tạo trên cơ sở
hình thành và cải thiện môi trường làm
việc khoa học tiêu chuẩn, có mối quan hệ
hợp tác tốt giữa các nghiên cứu viên, học
viên xuất sắc của VNU và viện JAIST, là môi
trường thu hút được những nghiên cứu
viên, học viên xuất sắc mới.

Với vai trò cốt yếu như vậy, theo GS, làm thế
nào để nhân rộng COE trong ĐHQGHN?
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tất cả
các nhóm thuộc COE đều được phát triển
về cả nguồn nhân lực và trang thiết bị. Sau
khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, một
COE có thể sẽ tiếp tục xây dựng và thực
hiện các nội dung nghiên cứu mới với các
nhóm thành viên mới phù hợp với mục
tiêu mới. Các nhóm thành viên COE cũ
cũng có thể tách ra xây dựng các COE mới
mà mình sẽ là thành viên chủ chốt dựa vào

20

Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

>> GS.TS Phạm Hùng Việt

những kinh nghiệm đã có. Đó cũng chính
là biện pháp đề nhân rộng các đơn vị khoa
học công nghệ mạnh một cách hiệu quả
nhất trong ĐHQGHN. Tùy theo nguồn lực
tài chính, có thể tập trung ưu tiên xây dựng
các COE cho một số ngành có thế mạnh
của trường.
Trong công việc thành lập và triển khai
hoạt động của các COE, yếu tố nào là
quan trọng nhất đảm bảo sự thành công
của COE?
Trong công việc thành lập và triển khai
hoạt động của các COE, việc tìm kiếm các
đối tác quốc tế thích hợp, có năng lực cũng
là một yếu tố quan trọng đảm bảo cho
thành công của COE.
Được biết trong các đối tác quốc tế của
ĐHQGHN thì Viện Khoa học Công nghệ
tiên tiến Nhật Bản (JAIST) là một trong
những đối tác tiềm năng của ĐHQGHN
từ đó tiến tới hình thành nên các COE đạt

Một số lĩnh vực mũi nhọn đã được lựa
chọn là khoa học và công nghệ nano, ICT
và khoa học sự sống. Trong kế hoạch dài
hạn, sẽ xem xét tới tính khả thi trong việc
thành lập Viện Khoa học và Công nghệ
tiên tiến Việt Nam-Nhật Bản (VJASTI) với
mục tiêu đạt được những kết quả tốt nhất
và duy nhất trong nghiên cứu và đào tạo,
chuyển giao công nghệ từ Nhật Bản cho
Việt Nam, hợp tác với ngành công nghiệp,
tuyển dụng sinh viên có đủ năng lực và trao
đổi nghiên cứu viên.
Xin cảm ơn GS!
Hồng Ngọt (thực hiện)

