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10/05/2007 của Khoa Sư phạm và quyết định số 431/QĐ-ĐT, ngày 30/12/2009 của Trường Đại học 
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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

11.1. Về mặt lý luận 

Luận án xây dựng cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện các chính sách HTQT về đào tạo nhân lực 

SĐH trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay của nước ta. Các chính sách HTQT đào tạo SĐH của 

nước ta phải đáp ứng các cam kết của Việt Nam với tư cách là thành viên của WTO đồng thời phải 

hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ SĐH 

đạt chuẩn mực quốc tế  trên các phương diện: giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trình độ ngoại ngữ 

để có thể đáp ứng được các yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. 

Từ quan điểm trên luận án làm nổi bật chính sách HTQT về đào tạo SĐH trong nền kinh tế thị 

trường theo định hướng XHCN của Việt Nam phải hướng tới việc hoàn thiện đồng bộ các chính sách 

đào tạo SĐH theo bốn phương thức của GATS. Chính sách đầu tư cho đào tạo phải tương xứng với 

kết quả được kỳ vọng, đồng thời đào tạo cũng phải hướng đến nhu cầu của thị trường trong và ngoài 



nước. 

Luận án cũng nêu cơ sở lý luận cho việc đặt chính sách đào tạo SĐH trong hệ thống chính 

sách đổi mới của quốc gia, các chính sách về GD-ĐT, KH-CN, tài chính… phải kết hợp với nhau 

thành một thể thống nhất như là các phần tử của một hệ thống mở và động. 

11.2. Về mặt thực tiễn 

 Luận án đặt luận cứ cho các giải pháp đồng bộ về hoàn thiện chính sách HTQT đào tạo nhân 

lực SĐH từ các nguồn lực của đất nước và các cơ hội của toàn cầu hóa. Đó là các giải pháp về nâng 

cao chất lượng đào tạo ở trong nước và quản lý LHS ở ngoài nước, kết hợp đào tạo với nghiên cứu 

khoa học. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:   

Tác giả sẽ sử dụng ba đề xuất hoàn thiện chính sách trong phạm vi Viện Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam, các cơ sở đào tạo SĐH đã áp dụng thử nghiệm các đề xuất và một số đơn vị khác. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Các xu hướng phát triển bốn phương thức của GATS ở Việt Nam 

- Mối quan hệ giữa đào tạo nhân lực chất lượng cao với khoa học - công nghệ 
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