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Ngày 09/7/2021, đại diện lãnh đạo Đại học Quốc gia
Hà Nội (ĐHQGHN), Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn đã
tham dự Hội nghị Giám đốc/Hiệu trưởng các trường
đại học AUN lần thứ 12 theo hình thức trực tuyến.
Đây là sự kiện thường niên được tổ chức với sự tham
gia của Giám đốc/Hiệu trưởng của các trường đại học
thành viên đến từ các nước ASEAN, Ủy ban Thư ký
Giáo dục Đại học Thái Lan với tư cách là Chủ tịch
Ban Điều hành AUN.  Hội nghị đã nghe và thông qua
báo cáo tổng kết các hoạt động của Mạng lưới trong
giai đoạn 2020 – 2021. Các đại biểu đã thảo luận, chia
sẻ về kinh nghiệm cũng như đề xuất định hướng hợp
tác trong tương lai của trường đại học thành viên AUN
về giáo dục đại học trong và ngoài khu vực ASEAN;
đề xuất, bổ nhiệm lại vị trí Trưởng ban Điều hành Ban
thư ký AUN…Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận
về những hạn chế, khó khăn của các cơ sở giáo dục đại
học trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức
tạp. Các giải pháp nhằm thích ứng với tình hình mới
cũng được đưa ra tại Hội nghị. ĐHQGHN đề xuất cần
có chiến lược toàn diện về chuyển đổi số, trong đó ưu
tiên phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và
truyền thông.

Đại diện nhóm nghiên cứu ĐHQGHN đã giới thiệu về hệ
thống xếp hạng đối sánh do Việt Nam phát triển có tên
“University Performance Metrics” (UPM), sản phẩm do
nhóm nghiên cứu ĐHQGHN thực hiện dưới sự tài trợ
của Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia do
Bộ GD&ĐT chủ trì. Hệ thống UPM tiếp cận theo xu
hướng đối sánh và gắn sao, theo đó, các trường đại học
có thành tích gần nhau được xếp cùng một nhóm và gắn
từ 1-5 sao. Trên cơ sở lõi xếp hạng truyền thống, UPM
phát triển thêm các tiêu chí đặc trưng của đại học trong
kỷ nguyên của chuyển đổi số.
TS. Choltis Dhirathiti, Trưởng Ban Điều hành Ban Thư
ký AUN và các đại biểu đều ủng hộ và đánh giá UPM đã
mở ra một tiếp cận mới trong lĩnh vực đối sánh chất
lượng đại học, với 8 nhóm tiêu chí cùng 54 chỉ báo có
tính tổng hợp cao. UPM có thể cung cấp các thông tin có
độ tin cậy cao phục vụ cho đối sánh và đánh giá trường
đại học một cách toàn diện và tổng hợp. Đó là những
thông tin hữu ích cho trường đại học không chỉ để quản
trị chất lượng và mục tiêu mà còn giúp đưa ra các quyết
định quan trọng trong việc lựa chọn các đối tác hợp tác.
Các thông tin đó cũng rất quan trọng đối với người học,
giúp họ đưa lựa chọn được các cơ sở giáo dục đại học
phù hợp để học tập. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi
ngày nay việc chuyển dịch người học và nhu cầu học tập
ở nước ngoài ngày càng tăng.
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