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Lời tựa
Cuốn sổ tay này sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các giảng viên và các nhà quản
lý giáo dục tham gia vào giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp
(POHE) xây dựng mối liên hệ giữa các trường đại học với Thị trường lao
động. Bên cạnh cuốn sổ tay này, dự án cũng xây dựng cuốn sổ tay sinh viên
để nhằm hướng dẫn và hỗ trợ các sinh viên đang theo học các chương trình
POHE và cuốn sổ tay giảng viên - hướng dẫn và hỗ trợ các giảng viên tham
gia giảng dạy chương trình POHE.
Cuốn sổ tay này đã được xây dựng bởi một nhóm các tác giả Việt Nam
được lựa chọn từ các trường đại học khác nhau của Việt Nam tham gia vào
dự án Profed. Dự án đã hỗ trợ tám trường đại học được lựa chọn trên cả
nước xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo mới hướng đến nhu
cầu của Thị trường lao động.
Cuốn sổ tay này được soạn thảo bởi các tác giả: Phạm Thanh Tùng,
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (tác giả chính), Thạc sĩ
Nguyễn Châu Niên, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
(đồng tác giả) và Thái Đức Kiên, Trường Đại học Vinh (đồng tác giả).
Tài liệu tham khảo cho cuốn sổ tay này được sử dụng từ các nguồn tư
liệu nghiên cứu và tập huấn, các kinh nghiệm và năng lực chuyên môn được
xây dựng trong phạm vi của dự án Profed. Hơn nữa, trong quá trình soạn
thảo các tác giả Việt Nam cũng nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ quý báu
của các chuyên gia tư vấn Hà Lan, ông Jos Leeters, Trường Đại học Khoa
học Ứng dụng Van Hall Larenstein và ông Pieter Bon, Trường Đại học
Khoa học Ứng dụng Fontys.
Chúng tôi hy vọng cuốn sổ tay này sẽ là công cụ hữu hiệu giúp các giảng
viên và các nhà quản lý giáo dục xây dựng được các mối quan hệ tốt nhất
giữa trường đại học và Thị trường lao động trong các chương trình đào tạo
POHE mới trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.
Trân trọng,
Jan Christiaan Koeslag
Cố vấn trưởng
Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam - Hà Lan
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Chương 1
Mục đích của cuốn sổ tay
1.1. Vài nét về dự án PROFED và cuốn sổ tay
PROFED (PROFessional-Education) là dự án Giáo dục đại học định
hướng nghề nghiệp ứng dụng do Chính phủ Hà Lan trợ giúp. Dự án này
nhằm mục đích thực hiện một phương pháp tiếp cận giáo dục mới ở bậc
đại học tại Việt Nam để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Dự án
PROFED đã phát triển thí điểm chương trình đào tạo tại tám trường đại học1
ở Việt Nam.
Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng là đào tạo một
lực lượng lao động có chuyên môn và có khả năng thích ứng cao cho
các cơ sở sử dụng lao động. Đây là một loại hình đào tạo theo định hướng
“cầu” vì vậy yêu cầu nhà trường và các cơ sở sử dụng lao động phải có mối
quan hệ chặt chẽ với nhau. Đội ngũ giảng viên cần phải có chuyên môn sâu,
năng động, sáng tạo trong công việc và nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng là một hướng đi tất
yếu của nền giáo dục ở bậc đại học. Nó phát triển song song với giáo dục
đại học theo định hướng nghiên cứu. Tuy nhiên với đặc thù phát triển của
Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra Đề án Đổi mới giáo dục Đại
học Việt nam2 trong đó đặt mục tiêu có 70%-80% sinh viên theo học chương
trình này.
Sau 4 năm thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án đã phối hợp cùng với
các cán bộ, giảng viên của tám trường tập hợp các kết quả đạt được và kinh
nghiệm trong 3 cuốn sổ tay:
1. Sổ tay sinh viên POHE3.
2. Sổ tay giảng viên POHE.							
											
1

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn tám trường đại học tham gia dự án bao gồm: Trường Đại học
Sư phạm Kỹ thuật Hưng yên, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Trường Đại học Sư
phạm Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.
2

Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết 14 ngày 02/11/2005 phê duyệt Đề án Đổi mới Giáo
dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020.
3
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3. Sổ tay xây dựng mối liên hệ với Công giới dành cho các nhà quản lý
đào tạo và giảng viên.
Ba cuốn sổ tay này cũng đã được các chuyên gia về giáo dục của Hà Lan,
những người trực tiếp tham gia vào dự án, trợ giúp phát triển chương trình
đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong quá trình soạn thảo.
1.2. Mục đích của cuốn sổ tay
Chương trình đào tạo giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp chỉ có
thể phát triển và thu được thành công nếu nằm trong một mối quan hệ chặt
chẽ với các tổ chức công giới ở cấp độ địa phương hoặc vùng, bởi vậy việc
xây dựng quan hệ giữa nhà trường và công giới là vô cùng cần thiết và quyết
định đến sự thành công của chương trình đào tạo.
Cuốn sổ tay này được biên soạn với mục đích hướng dẫn xây dựng, phát
triển các mối quan hệ giữa Nhà trường và các tổ chức công giới, đồng thời
trợ giúp cho quá trình phát triển, nhân rộng giáo dục đại học định hướng
nghề nghiệp tại Việt Nam trong tương lai. Bởi vậy cuốn sổ tay này:
-

Giải thích về WoW4 (công giới), lợi ích của việc xây dựng các mối
quan hệ với công giới.

-

Hướng dẫn xây dựng và phát triển các mối quan hệ với WoW.

-

Hướng dẫn việc tích hợp “nhu cầu xã hội” vào chương trình đào
tạo.

-

Giới thiệu các loại hình WoW có thể tham gia vào chương trình đào
tạo và vai trò của họ.

-

Giới thiệu một số kết quả của tiến trình phát triển chương trình giáo
dục đại học định hướng nghề nghiệp tại Việt Nam liên quan đến thị
trường lao động.

-

Phục vụ cho các hoạt động chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm
phát triển chương trình của dự án PROFED cho hệ thống các trường
đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng.

1.3. Cuốn sổ tay này dành cho ai.
4

Nhóm độc giả đầu tiên của cuốn sổ tay này chính là những nhà quản
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lý đào tạo, những người chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của
một trường đại học, những người đang muốn xây dựng chương trình
đào tạo gắn liên với nhu cầu xã hội.
-

Đối tượng độc giả tiếp theo của cuốn sổ tay này là các cán bộ/giảng
viên của các trường đại học, những người muốn cải tiến chương trình
hiện có theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Các thầy/cô sẽ tìm
thấy các hướng dẫn để phát triển mối quan hệ công giới, tăng tính
thực tiễn của các môn học/mô đun trong chương trình.

-

Các nhà quản lý giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có thể
tham khảo cuốn sổ tay này để định hướng và thể chế hóa các chủ
chương, chính sách phát triển các chiến lược đào tạo nhằm thích ứng
ngày càng cao với nhu cầu xã hội.

-

Các chuyên gia phát triển chương trình cũng có thể sử dụng cuốn sổ
tay này như một công cụ để phát triển chương trình giáo dục đại học
định hướng nghề nghiệp trong tương lai gần

-

Cuối cùng, nhóm biên soạn cuốn sổ tay này cũng muốn chia sẻ kinh
nghiệm về phát triển chương trình trong mối quan hệ với “nhu cầu xã
hội” với các dự án giáo dục khác đang thực hiện tại Việt Nam.

Cuốn sổ tay này được viết nhằm mục đích hướng dẫn xây dựng và phát
triển mối quan hệ giữa nhà trường và các tổ chức công giới.
Các giáo viên và các nhà quản lý đào tạo có thể đọc cuốn sổ tay này

3

1.4. Bảng chú giải một số thuật
ngữ dùng trong cuốn sổ tay.

ở dưới dạng thành phẩm, bán thành
phẩm, một dịch vụ hoặc một quyết
PROFED
(Professional định thực hiện được một số công
Education): Dự án Giáo dục đại học việc trong một vị trí nhất định của
định hướng nghề nghiệp ứng dụng. quá trình sản xuất.
Khảo sát (Survey): Phương thức
POHE
(Profession-Oriented
Higher Education): Giáo dục đại thu thập dữ liệu về một ngành nghề
học định hướng nghề nghiệp ứng cụ thể nào đó để có thể xây dựng
được nội dung chương trình đào tạo.
dụng.
Phương thức này được thực hiện
WoW (World of Work): Các cơ bằng cách hỏi hoặc quan sát tại nơi
sở sử dụng lao động (Thị trường lao làm việc của đối tượng.
động) đây là nơi các kỹ sư tốt nghiệp
Công việc (Work, Job in context):
sẽ làm việc, gọi tắt là Công Giới.
Một bộ phận, một bước cụ thể của
Phát triển chương trình đào tạo một nhiệm vụ.
(Curriculum Development): Một quá
Hồ sơ mô tả nghề nghiệp
trình xây dựng, áp dụng, đánh giá và
(Professional Profile, Ocupation
hiệu chỉnh chương trình đào tạo.
Profile): Mô tả nghề nghiệp các kỹ
Tiêu chuẩn chất lượng (Key sư bao gồm môi trường làm việc các
Qualifications): Các tiêu chuẩn chất nhiệm vụ và công việc mà các kỹ sư
lượng đưa ra để đánh giá năng lực phải thực hiện trong môi trường đó.
người học.
Hồ sơ mô tả năng lực
Năng lực (Competence): Là khả (Competency Profile): Mô tả năng
năng giải quyết những tình huống lực của các kỹ sư đạt được sau khi
nghề nghiệp cụ thể bằng cách vận hoàn thành chương trình đào tạo
dụng tích hợp các kiến thức và kỹ
Thái độ (Attitude): Là cách suy
năng với hành động và ứng xử phù
nghĩ, hành động, ứng xử chuyên
hợp với tình huống đố.
nghiệp trong những tình huống nghề
Môi trường làm việc (Context): nghiệp cụ thể.
Nơi, vị trí mà kỹ sư sau khi tốt nghiệp
Mô đun (Module): Tập hợp một
sẽ làm viêc
số công việc liên quan đến nhau
Nhiệm vụ (Task): Là một việc đã nhằm cung cấp một số kiến thức và
làm hoàn tất (có thời điểm bắt đầu kỹ năng để người học sau khi học
và kết thúc), có thể chia nhỏ thành xong có thể
hai hay nhiều bước, khi hoàn tất sẽ

4

Chương 2
Vì sao phải tạo lập mối quan hệ với công giới
2.1 Định nghĩa về thế giới việc làm và thế giới học tập
Thế giới việc làm (WoW)
Thế giới việc làm (viết tắt là WoW) là một khái niệm dùng để chỉ bộ
phận của xã hội mà ở đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ tìm kiếm
môi trường làm việc của mình. Nó bao gồm các doanh nghiệp tư nhân,
công ty liên doanh, các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, thậm chí là các cơ quan
hành chính của nhà nước, các hợp tác xã sản xuất, các đơn vị hành chính sự
nghiệp bao cấp hoặc có thu…
Nếu chúng ta đào tạo sinh viên để cung cấp cho thị trường lao động,
chúng ta cần phải tìm hiểu về thế giới việc làm. Ví dụ một sinh viên ngành
trồng trọt phải bắt đầu nghề nghiệp của họ ở một vườn rau, một công ty chế
biến, một công ty lương thực hoặc là ở một siêu thị. Hiểu biết về những gì
mà một doanh nghiệp cần về những kỹ sư hoặc nhà quản lý giúp chúng ta có
thể xây dựng được chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu cầu xã hội.
Thế giới học tập
Thế giới học tập là một khái niệm dùng để chỉ bộ phận trong xã hội mà
ở đó, sinh viên sẽ chuẩn bị những hành trang cần thiết như kiến thức, kỹ
năng và thái độ của họ, những yêu cầu về nghề nghiệp được đặt ra từ thế
giới việc làm.
Đối với chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp, các hoạt động
học tập của sinh viên phải được kết nối một cách chặt chẽ với thực tế nghề
nghiệp diễn ra ở thế giới việc làm. Như vậy, môi trường học tập không chỉ
giới hạn ở trong phạm vi các cơ sở đào tạo, các trường đại học, mà nó còn
phải được kể đến cả các hoạt động học tập diễn ra ở thực tế sản xuất, cái
mà sẽ hỗ trợ cực kỳ đắc lực cho sinh viên, giúp họ dành được mục tiêu học
tập.
2.2 Các lợi ích từ việc gắn kết với công giới
Sự tạo lập mối quan hệ giữa trường đại học và thế giới việc làm có thể
tạo ra rất nhiều lợi ích cho cả trường đại học, công giới và các bên liên quan
đến quá trình đào tạo nguồn nhân lực. Nó không chỉ là lợi ích của trường
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đại học trong việc phát triển chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp,
cũng không chỉ là lợi ích của sinh viên khi được đào tạo gắn kết với thực tế
sản xuất, mà còn là lợi ích to lớn cho các bên lên quan khác. Các lợi ích đó
có thể được liệt kê như sau:
o Đối với trường đại học/cơ sở đào tạo:


Có thể phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của thế
giới việc làm.



Có thể xây dựng được một quy trình đào tạo phù hợp gắn kết với
thực tế sản xuất.



Có thể tận dụng tất cả các cơ sở vật chất và nguồn nhân lực của
thế giới việc làm vào trong đào tạo. Được cung cấp cơ sở thăm
quan, thực tập cho sinh viên thực hành nghề nghiệp của họ.



Trường đại học sẽ có cơ hội tốt để tiếp cận với các đề tài nghiên
cứu khoa học, các chương trình hợp tác.

o Đối với sinh viên:


Có thể được tiếp cận với tình huống nghề nghiệp thực tế của sản
xuất. Có cơ hội tốt để phát triển kỹ năng nghề nghiệp ngay cả khi
còn ngồi trên ghế nhà trường.



Dễ dàng kiếm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.



Có thể nhận được các nguồn tài trợ/học bổng cho học tập và
nghiên cứu.



Có thể phát triển kế hoạch bản thân để chuẩn bị tốt cho nghề
nghiệp tương lai.

o Đối với công giới:


Có cơ hội để tiếp nhận nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng
yêu cầu của thực tế công việc.



Có thể áp dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, góp phần
nâng cao hiệu quả và giảm giá thành sản xuất.



Có thể tận dụng nguồn chất xám từ đội ngũ giảng viên của trường
đại học thông qua các chương trình hợp tác.



Có thể cải tiến quy trình công nghệ, cập nhật các thông tin khoa học.
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o Đối với xã hội:


Xã hội không bị lãng phí nguồn nhân lực vì sản phẩm đào tạo
luôn đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất và được sử dụng đúng mục
đích.



Hiệu quả sản xuất và chất lượng công việc được nâng cao bởi đội
ngũ lao động có tay nghề là yếu tố góp phần tạo nên sự phát triển
kinh tế, xã hội của đất nước.
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Chương 3
Các thành phần trong hệ thống giáo dục đại học
Trong khuôn khổ của chương trình POHE, có rất nhiều mối quan hệ
được thiết lập để liên hệ với thế giới việc làm, nhằm hỗ trợ cho các hoạt
động đào tạo, cho phép đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã
hội. Các mối quan hệ đó có thể được mô tả như sau:
3.1 Vai trò của thế giới việc làm trong việc xây dựng và thực hiện chương
trình đào tạo
Sự tham gia của thế giới việc làm trong việc phát triển và thực hiện
chương trình đào tạo được thể hiện ở vai trò của họ trong các hoạt động liên
quan đến đào tạo, bao gồm:
-

Cung cấp những thông tin đầu vào cho đợt khảo sát thế giới việc
làm, tham gia hoạch định và điều chỉnh khung nghề nghiệp cũng như
khung chương trình đào tạo thuộc lĩnh lực nghề nghiệp.

-

Trao đổi thường niên với các nhà quản lý/điều hành của các trường
đại học/các khoa đào tạo để thảo luận về nhu cầu hiện tại và tương
lai thông qua các tổ chức như ban cố vấn, hội đồng tư vấn hoặc hội
đồng giám sát đào tạo.

-

Tiếp nhận sinh viên đến để thực hành, thực tập nghề nghiệp và hỗ trợ
giám sát sinh viên.

-

Cung cấp các dự án thực tế hoặc các công việc bán thời gian cho
giảng viên và sinh viên.

-

Trợ giúp trong việc phát triển các giải pháp hoặc các đề án mang
tính thực tế, giúp kết nối với tình huống thực tiễn trong trường hợp
khó thực hành trực tiếp (ví dụ như mô hình sản xuất, bài tập tình
huống…)

-

Đề xuất các bài tập và nhiệm vụ thực tế, đồ án tốt nghiệp và ứng dụng
các đề tài nghiên cứu khoa học.

-

Tham gia vào quá trình đánh giá các hoạt động thực hành của sinh
viên với vai trò là người đánh giá.

-

Tham gia vào các hoạt động giảng dạy với vai trò là giáo viên thỉnh giảng.
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Làm thế nào để cuốn hút sự tham gia của WoW
Trường đại học/cơ sở đào tạo cần phải chủ động hơn trong việc xây dựng
mối quan hệ với thế giới việc làm cũng như tận dụng sự hỗ trợ của họ. Để
đạt được điều này, chúng ta cần phải xây dựng chiến lược, kế hoạch và tổ
chức các hoạt động cụ thể, nhằm tạo ra những điều kiện thuận lợi để thế
giới việc làm có thể dễ dàng tham gia vào quy trình xây dựng và phát triển
chương trình đào tạo.
Thăm quan và khảo sát thế giới việc làm để thu thập các thông tin cần
thiết liên quan đến sự thay đổi chính sách, nội dung đào tạo cũng như quy
trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu của thực tế sản xuất. Hoạt động này không
chỉ thực hiện một lần khi bắt đầu của quy trình phát triển chương trình đào
tạo định hướng nghề nghiệp, mà nó cần phải được thực hiện định kỳ hằng
năm hoặc vài năm một lần, tùy thuộc vào tình hình thực tế của phát triển
công nghệ, kinh tế, văn hóa xã hội của khu vực và quốc gia.
Tổ chức định kỳ các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo trường đại học và thế
giới việc làm bằng cách tổ chức các hội thảo, chuyên đề,… Nội dung của
các cuộc tiếp xúc này có thể là: hội thảo (với đại diện của công giới) để thảo
luận về cấu trúc, chính sách và chiến lược phát triển đào tạo trong lĩnh vực
nghề nghiệp quan tâm (ở cấp độ quản lý). Thỏa thuận về cách thức phát
triển chương trình, phương pháp đào tạo, phát triển nội dung các chuyên đề,
mô-đun và các môn học, các nội dung của nhiệm vụ đồ án, hoặc là để thông
báo cho nhau về thực tế phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội trong
thời gian hiện tại và tương lai. Thảo luận về cấu trúc và phương pháp để
hướng dẫn và đánh giá sinh viên. Qua các cuộc tiếp xúc này, thế giới việc
làm sẽ có cơ hội tốt để đưa ra các quan điểm của họ về sự thay đổi cơ chế,
chính sách, chiến lược phát triển lĩnh vực nghề nghiệp mà họ quan tâm. Hơn
nữa, họ sẽ có cơ hội để tham gia sâu vào việc thiết kế, vận hành cũng như
giám sát quy trình và chương trình đào tạo, cái mà sẽ cung cấp cho họ một
lực lượng lao động có chất lượng, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của họ.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho sinh viên đến thực tập tại các cơ sở/xí
nghiệp sản xuất. Hằng năm, trường đại học cần xây dựng các chương trình
thăm quan thực tập cho sinh viên. Đây là một trong những hoạt động quan
trọng trong đào tạo gắn kết với thực tế nghề nghiệp. Bằng cách này, sinh
viên sẽ được tiếp cận với môi trường lao động, làm quen với nghề nghiệp
và tình huống thực tế, nơi mà họ sẽ trực tiếp tham gia sản xuất sau khi tốt
nghiệp ra trường.
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Trường đại học/cơ sở đào tạo cùng với thế giới việc làm đề xuất và thiết
kế các bài thực hành thí nghiệm, các nhiệm vụ đồ án dựa trên các tình huống
thực tế của sản xuất. Số liệu đầu vào và tình huống nghề nghiệp do công
giới cung cấp. Bằng cách đó, sinh viên sẽ được tiếp cận với các tình huống
có thực và có cơ hội để giải quyết các vấn đề thực tế ngay từ khi còn ngồi
trên ghế nhà trường. Và như vậy, họ sẽ có khả năng giải quyết các vấn đề
mà họ gặp phải trong tương lai.
Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp và một quy trình hết sức rõ ràng
để thu hút sự tham gia của công giới vào việc đánh giá sinh viên dưới góc
độ chất lượng và hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn nghề
nghiệp. Sản phẩm đào tạo phải được đánh giá từ hai phía, trường đại học và
thế giới việc làm, để đạt được tính thực tế cao. Tất cả các ngành nghề đều
phải hoạt động trong khuôn khổ quy định của tiêu chuẩn nghề nghiệp thuộc
lĩnh vực liên quan, và công giới hơn ai hết, là người hiểu rõ nhất các quy
định cụ thể cho lĩnh vực mà mình đang hoạt động. Vì vậy, không ai khác,
mà chính họ là người có thể đánh giá sinh viên tốt nhất về khía cạnh thực
tế của công việc.
Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, trường đại học cần
phải xây dựng cơ chế chính sách phù hợp và kế hoạch cụ thể để mời đại
diện công giới tham gia vào quá trình giảng dạy với vai trò là giảng viên
thỉnh giảng. Giảng viên thỉnh giảng được yêu cầu trình bày với sinh viên về
những vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo nhưng xảy ra trong thực tế
nghề nghiệp. Điều đó sẽ bổ sung cho những khiếm khuyết về kinh nghiệm
thực tế mà đội ngũ giáo viên thường gặp phải. Hơn nữa, nó sẽ giúp sinh viên
được cập nhật các thông tin mới nhất từ công giới và xã hội.
3.2 Mạng lưới, vai trò và trách nhiệm của các bên
Mạng lưới
Mạng lưới, cụm từ chỉ các thành phần tham gia vào quá trình đào tạo,
đào tạo, hỗ trợ đào tạo và sử dụng nguồn lao động được đào tạo. Ba thành
phần tạo nên mạng lưới gồm:
-

Trường đại học,

-

Công giới (WoW) và cựu sinh viên,

-

Sinh viên
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Vai trò của từng thành phần cụ thể như sau:
Trường đại học
Trường đại học là nơi đào tạo ra những lao động có trình độ chuyên môn
nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công giới. Vì vậy, ngoài việc nâng
cao kiến thức chuyên môn, nhà trường cần xây dựng mối quan hệ vững chắc
với công giới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Các chương trình hành
động cụ thể như:
-

Nhà trường có trách nhiệm thiết lập các quan hệ với công giới để liên
tục cập nhật thông tin để cải tiến và hoàn thiện chương trình đào tạo

-

Khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên của nhà trường
nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật những kiến thức, kỹ năng,
công nghệ tiên tiến

Công giới và cựu sinh viên
Công giới cùng với đội ngũ cựu sinh viên của trường đại học là khách
hàng chính, những người sử dụng nguồn lực có trình độ được đào tạo tại
các trường đại học, vì vậy công giới có những vai trò và trách nhiệm cụ thể
hỗ trợ các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo. Vai trò của công giới
thể hiện ở các nội dung sau:
Công giới
-

Cung cấp những yêu cầu năng lực của kỹ sư. Dựa vào các yêu cầu
này, trường đại học xây dựng hồ sơ năng lực của sinh viên và thiết
lập chương trình đào tạo phù hợp

-

Đối thoại thường xuyên với lãnh đạo nhà trường, giúp nhà trường có
định hướng đúng đắn trong việc định hướng phát triển giáo dục và
đào tạo phù hợp với nhu cầu hiện tại và tương lai

-

Hỗ trợ địa điểm, nội dung học tập giúp sinh viên thực hiện thực tập
cơ sở, thực tập giáo trình và thực hiện luận văn cuối khóa

-

Giám sát việc thực tập của sinh viên, các bài tập thực tiễn và/hoặc các
đồ án nghiên cứu ứng dụng

-

(Đôi khi) Tham gia vào công tác đánh giá với tư cách là người đánh giá;

-

Hoạt động với tư cách là giáo viên thỉnh giảng
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Cựu sinh viên
-

Tổ chức hội thảo, tổ chức học bổng, hỗ trợ vật chất và phương tiện
cho việc học tập và giải trí của sinh viên

-

Hướng dẫn và hỗ trợ việc thực hiện các đề án sinh viên, thực tập cơ
sở

-

Hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên thực hiện thực tập giáo trình và khoá
luận

Sinh viên
Sinh viên là đối tượng được đào tạo, cùng với đội ngũ giáo viên, sinh
viên là những nhịp cầu kết nối giữa nhà trường và công giới. Để thực hiện
vai trò của mình, sinh viên cần phải:
-

Tự hào về ngành nghề minh đang theo học

-

Trau dồi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của
công giới

-

Làm vững thêm mối quan hệ giữa WoW và nhà trường thông qua
việc thể hiện sự đam mê học tập và sáng tạo trong nghiên cứu khoa
học

Chất lượng của các thành phần trong hệ thống giáo dục đại học
Chất lượng của mạng lưới tuỳ thuộc vào sự thể hiện và tính hiệu quả của
từng thành phần trong mạng lưới
Trường đại học
-

Nâng cao chất lượng tuyển sinh, tuyển chọn khắt khe hơn để đảm bảo
chất lượng đào tạo.

-

Đảm bảo, duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo; nâng cao chất
lượng nghiên cứu ứng dụng, đảm bảo cung cấp được những “sản
phẩm” tốt cho cơ quan/doanh nghiệp

-

Tạo mối quan hệ thường xuyên và tốt đẹp đối với WoW thông qua
các hoạt động cụ thể và thiết thực

-

Chứng tỏ sức mạnh và vai trò tiên phong trong công cuộc phát triển
đất nước; nâng cao chất lượng nghiên cứu ứng dụng, đảm bảo cung
cấp được những “sản phẩm” tốt cho cơ quan/doanh nghiệp
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-

Cải thiện cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập năng động, lành
mạnh

Công giới và cựu sinh viên
Công giới
Thành phần công giới rất phong phú vì vậy việc tiếp cận của công giới
với trường đại học rất khác nhau. Một số thể hiện của công giới trong việc
hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo gồm:
-

Giúp xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo theo định hướng
nghề nghiệp thông qua các phương thức như: cung cấp thông tin,
tham gia thảo luận, góp ý…

-

Cung cấp những nhu cầu từ thế giới việc làm, làm cơ sở để khoa cải
tiến chương trình, cũng như có những định hướng đào tạo cho tương
lai

-

Hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật

-

Cung cấp địa bàn cho sinh viên thăm quan, thực tập cơ sở, thực tập
giáo trình và thực hiện luận văn cuối khóa

-

Cung cấp học bổng hỗ trợ học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh
viên:

Hỗ trợ vật chất và phương tiện cho sinh viên trong các hoạt động thể
thao, vui chơi
Cựu sinh viên
-

Cần tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên để các cơ quan/doanh
nghiệp thấy được sự cần thiết xây dựng và phát triển mối quan hệ
với trường. Cần chứng minh được quan hệ hợp tác nghiên cứu đào
tạo giữa trường với cơ quan/doanh nghiệp là tất yếu và là quan hệ đôi
bên cùng có lợi

-

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu
khoa học và thực hiện các đề án trong sinh viên

-

Phát huy tinh thần yêu nghề, giúp các em sinh viên tiếp cận nhanh
với nghề

-

Phát huy vai trò cầu nối giữa công giới và nhà trường
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Sinh viên
Đội ngũ sinh viên cần thể hiện và phát huy các ưu điểm vốn có như:
-

Tính nhanh nhẹn, nhạy bén trong công việc và luôn tuân thủ đúng
giờ giấc

-

Đầy nhiệt huyết và hăng hái đối với nhiệm vụ và công việc được
giao

-

Thể hiện tinh thần đam mê học tập, tính đoàn kết và sự năng động

-

Tinh thần cầu tiến, cạnh tranh trong học tập

-

Sẵn sàng lắng nghe và luôn học hỏi

-

Thực hiện các công việc với tinh thần trách nhiệm cao

Trách nhiệm của trường đại học trong hệ thống giáo dục đại học
Trường đại học là nơi đào tạo ra các cán bộ kỹ thuật, các bộ quản lý cung
ứng cho thị trường lao động trên tất cả các lĩnh vực. Đội ngũ lao động trình
độ cao này là lực lượng nòng cốt cho sự phát triển của quốc gia. Vì vậy,
trường đại học thực hiện những trách nhiệm cụ thể với công giới và sinh
viên của trường như sau:
Các hoạt động hợp tác và hỗ trợ sinh viên
-

Hợp tác nghiên cứu thông qua các hình thức liên kết thực hiện các
đề án, dự án

-

Trao đổi các nghiên cứu khoa học giữa trường và hệ thống WoW

-

Thông qua tổ chức hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp
o Tổ chức, tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị, hội chợ về đào tạo
và giải quyết việc làm
o Phối hợp tổ chức, thực hiện các dịch vụ nhằm tạo điều kiện thực
tập, thực hành cho sinh viên, học sinh
o Là cầu nối giữa các thế hệ sinh viên của trường, nhằm tận dụng
được nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động của Trường
o Liên kết, phối hợp với một số đơn vị nhằm tạo điều kiện cho sinh
viên tham gia vào các chương trình vui chơi, học thuật bổ ích
o Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học sinh trong phạm vi
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trong và ngoài trường.
o Các hoạt động hợp tác, quan hệ doanh nghiệp

o Tổ chức tư vấn và liên kết với các tổ chức, đoàn thể các trường
đại học trong và ngoài nước về du học
o Tổ chức đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ
thuật dạy nghề
o Phối hợp tổ chức, kết hợp đào tạo và ứng dụng, giải quyết việc
làm cho người lao động theo qui định của pháp luật
Chương trình hành động nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ với
công giới
-

Thành lập cơ quan chuyên trách có nhiệm vụ giúp nhà trường liên hệ
và duy trì mối quan hệ với công giới

-

Liên kết tổ chức các khoá tập huấn cho đội ngũ cán bộ của cơ quan/
công ty nhằm phát huy mối quan hệ với công giới

-

Hợp tác trong nghiên cứu, thực hiện các chương trình, đề án, dự án.
Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học

-

Cùng với công giới hỗ trợ sự định hướng trong việc chọn nghề cho
sinh viên

3.3 Hỗ trợ đào tạo cho trường đại học
Hội đồng công giới
Mô tả
Hội đồng công giới là một tổ chức trong đó gồm có các đại diện của các
công ty, các doanh nghiệp từ thế giới việc làm, những chuyên gia trong các
lĩnh vực cụ thể hoặc các nhà quản lý ở các công ty. Hội đồng này được lựa
chọn và thành lập bởi trường đại học hoặc cơ sở đào tạo. Nó có mục đích
nhằm hỗ trợ cho trường đại học trong việc hoạch định chiến lược đào tạo,
xây dựng mục tiêu đào tạo, phát triển chương trình và thực thi tất cả các hoạt
động đào tạo khác.
Vai trò của hội đồng công giới?
•

Đánh giá mục đích và các mục tiêu của chương trình đào tạo

•

Thành lập hồ sơ năng lực của chương trình nghề nghiệp
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•

Kiến nghị và sửa đổi chương trình khi cần thiết

•

Đánh giá sự đầy đủ và phù hợp của hệ thống trang thiết bị hiện có
của trường đại học

•

Tư vấn về sự lựa chọn và mua sắm trang thiết bị mới

•

Xác định các chủ doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất địa phương,
người có thể cung cấp cho sinh viên những cơ hội về trải nghiệm,
thực tập và tuyển dụng.

•

Hỗ trợ về việc phát triển nghề nghiệp cho khoa đào tạo và xúc tiến
chương trình tới cộng đồng và các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất.

•

Trình bày nhu cầu của sinh viên từ vùng đặc biệt.

Những ai được lựa chọn vào hội đồng?
•

Những người từ các công ty tư nhân hoặc nhà nước, có tầm quan
trọng trong quản lý, kỹ thuật hay công đoàn (không phải làm chuyên
nghiệp ở trường đại học).

•

Những người am hiểu thành thạo nghề nghiệp trong lĩnh vực mà họ
đang hoạt động.

•

Những người tiêu biểu đại diện cho cả cơ sở đào tạo cũng như tiêu
biểu cho lĩnh vực nghề nghiệp.

Định hướng cho việc thành lập tổ chức
•

Hội đồng công giới được thành lập bởi trường đại học. Trường đại
học phải có trách nhiệm trong việc xác định thành phần, số lượng
cũng như xây dựng cơ chế hoạt động cho hội đồng.

•

Thành phần và số lượng của hội đồng công giới phụ thuộc vào từng
lĩnh vực, từng trường đại học cũng như các điều kiện liên quan khác
như sự sẵn sàng hợp tác của các công ty, trình độ và kinh nghiệm của
thành viên… Với tình hình hiện tại ở Việt Nam thì số lượng thành
viên của hội đồng này khoảng từ 5 đến 10 người, với nhiều thành
phần khác nhau như quản lý, các chuyên gia, giám sát và trưởng các
bộ phận, những người trực tiếp điều hành sản xuất.

•

Hoạt động của hội đồng này nên được tổ chức định kỳ hằng tháng,
hằng quý hoặc hằng năm. Theo kinh nghiệm, hội đồng công giới nên
được tổ chức 3 đến 5 cuộc họp mỗi năm. Nếu ít quá sẽ không tận
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dụng được vai trò của những thành viên hội đồng, nhưng nếu nhiều
quá sẽ khó khăn cho việc tham gia đều đặn.
•

Để hội đồng hoạt động có hiệu quả, nhà trường cần xây dựng một
cơ chế hoạt động thật chi tiết và cụ thể, trong đó đảm bảo lợi ích cho
những thành viên của hội đồng, như kinh phí tổ chức, lợi ích cá nhân,
lợi ích tập thể và lợi ích cộng đồng.

3.4 Hỗ trợ học tập cho sinh viên
3.4.1 Thỉnh giảng/seminar
Mô tả
Thỉnh giảng/seminar là các hoạt động mà được trình bày hoặc diễn thuyết
về một số đề tài, chủ đề… liên quan đến chương trình đào tạo, được thực
hiện bởi cựu sinh viên, chuyên gia trong nước hoặc quốc tế, các nhà quản
lý… đến từ các cơ quan, các công ty, các doanh nghiệp hoạt động trong các
lĩnh vực liên quan.
Mục đích?
Mục đích của hoạt động thỉnh giảng/seminar là nhằm giúp đỡ sinh viên
có thể hiểu sâu sắc về những hoạt động nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh
của thế giới việc làm. Nó cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế và
các yêu cầu của công giới. Nó còn tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa sinh viên,
giáo viên và công giới.
Những ai tham gia?
Người trình bày có thể là cựu sinh viên, các chuyên gia, các nhà quản lý
từ các cơ quan, các công ty và các đơn vị kinh doanh của thế giới việc làm,
hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến chương trình đào tạo. Giáo viên
và/hoặc kỹ thuật viên của trường đại học/khoa đào tạo tham gia để hỗ trợ
về mặt kỹ thuật.
Định hướng tổ chức hoạt động
•

Nội dung thỉnh giảng/seminar được lựa chọn với mục đích là bổ
sung kiến thức thực tế cho sinh viên, liên quan đến các nội dung của
môđun hoặc môn học có trong chương trình đào tạo.

•

Cấu trúc của mỗi bài thỉnh giảng/seminar thường là một buổi, tương
đương với 4 giờ giảng. Trong mỗi buổi, một chủ đề được lựa chọn để
trình bày. Thông thường, một cuộc thảo luận sẽ được tổ chức ngay
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sau khi chủ đề được trình bày xong, để có sự trao đổi cởi mở qua lại
giữa sinh viên và thuyết trình viên.
•

Để có được những buổi thỉnh giảng/seminar thành công, trưởng khoa
đào tạo phải có trách nhiệm chính trong việc xây dựng nội dung cũng
như lựa chọn thuyết trình viên.

•

Một kế hoạch chi tiết cũng cần phải được chuẩn bị ngay từ đầu học
kỳ, trong đó, số lượng đợt thỉnh giảng/seminar và nội dung của từng
buổi đã được xác định: ai/công ty nào sẽ được lựa chọn báo cáo? Chủ
đề/nội dung nào sẽ được trình bày? Khi nào thì sẽ thực hiện?... Cần
phải liên hệ trước với thuyết trình viên từ 3-4 ngày để xác nhận một
cách chính xác về nội dung cũng như ngày giờ báo cáo.

3.4.2 Dự án
Mô tả
Dự án được kể đến trong tài liệu này là những tình huống thực tế, được
lựa chọn từ thế giới việc làm. Bằng cách đưa các dự án vào chương trình đào
tạo, sinh viên sẽ được thúc đẩy để trở thành những người làm việc độc lập,
suy nghĩ sâu sắc và học tập suốt đời. Giảng viên có thể liên lạc với nhà quản
lý, trao đổi các ý kiến với các giảng viên khác và các chuyên gia, và trao đổi
với chủ quản, mở ra những rào cản vô hình như sự biệt lập của lớp học, sự
e ngại khi bắt tay vào công việc mới, hoặc lo ngại về sự thành công của dự
án. Học dựa trên việc thực hiện các dự án không chỉ là cách học, mà còn là
cách làm việc với nhau. Nếu sinh viên học để có trách nhiệm với bản thân,
họ sẽ phải học cách làm việc với người khác trong suốt sự nghiệp.
Hiệu quả/tác dụng?
•

Giúp sinh viên tiếp cận với tình hống thực tế.

•

Sinh viên có cơ hội tốt để làm việc như một chuyên gia.

•

Thực hành suy nghĩ độc lập, cộng tác để giải quyết vấn đề.

•

Học tập suốt đời.

Ai sẽ tham gia, vai trò của họ là gì?
•

Giảng viên, với vai trò là người hướng dẫn, giúp sinh viên lựa chọn
đề tài. Họ tư vấn cho sinh viên về cách xác định khối lượng vừa phải,
hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên để giải quyết các vấn đề gặp phải trong
quá trình thực hiện dự án.
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•

Sinh viên là những người trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề
xuất hiện trong quá trình của dự án. Họ bắt đầu bằng các câu hỏi mà
chưa hề biết trước đó, và từng bước giải quyết các vấn đề cho đến khi
kết thúc dự án, đảm bảo yêu cầu của các tiêu chuẩn/ quy phạm.

•

Đại diện công giới là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ, người
có vai trò tư vấn về góc độ chuyên môn và cung cấp những kinh
nghiệp mà họ học được từ các dự án tương tự.

Định hướng tổ chức hoạt động
•

Dự án lựa chọn cần phải đạt các yêu cầu cơ bản như: là tình huống từ
thực tế sản xuất, nội dung của dự án phải liên quan đến mục tiêu đào
tạo và chương trình đào tạo của từng học kỳ hay năm học. Thêm vào
đó, cần phải tính đến độ khó của dự án, thời gian thực hiện sao cho
phù hợp với điều kiện của sinh viên.

•

Một dự án hiệu quả là khi nó bao gồm nhiều kiến thức của các môn
học khác nhau trong đó. Làm thế nào để sinh viên có thể sử dụng kiến
thức tổng hợp của nhiều môn học khác nhau và giải quyết những vấn
đề thực tế từ dự án.

•

Tạo điều kiện và kêu gọi sự tham gia của đại diện công giới vào việc
thực hiện dự án, với vai trò là một phần của tư vấn. Thêm vào đó, nên
mời họ tham gia vào việc đánh giá kết quả của sinh viên, như vậy kết
quả mới sát với thực tế.

3.4.3 Thực tập
Mô tả
Thực tập là một hoạt động học tập của sinh viên, nhưng được thực hiện
ở thế giới việc làm, nơi và sinh viên sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình sản
suất sau khi học tốt nghiệp.
Hiệu quả/tác dụng?
Thực tập được thiết kế để giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, và tích lũy
kinh nghiệm nghề nghiệp làm việc ở các cơ quan, công ty hoạt động trong
lĩnh vực mà họ đang theo học, để rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết
với thực hành, giúp họ nhanh chóng tiếp cận với nghề nghiệp sau khi tốt
nghiệp.
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Ai sẽ tham gia, vai trò của họ là gì?
•

Giảng viên có vai trò là người thiết kế chương trình, nội dung và kế
hoạch thực tập. Hướng dẫn sinh viên quy trình và cách thức thực hiện
để đạt được mục tiêu yêu cầu. Thêm vào đó, giảng viên phải chuẩn
bị các thủ tục pháp lý, tài liệu cần thiết như thư, giấy giới thiệu, mẫu
báo cáo, đánh giá và mẫu thực hành.

•

Sinh viên trực tiếp liên hệ với doanh nghiệp, trực tiếp tham gia vào
hoạt động sản xuất như những chuyên gia.

•

Đại diện công giới có vai trò tạo ra điều kiện cho sinh viên thực hành,
cùng sinh viên và giảng viên xây dựng nội dung và phương pháp thực
hành trong các bài thực hành, sắp xếp nhân sự và hướng dẫn sinh
viên thực hành, hỗ trợ chi phí thực tập và điều kiện ăn ở (nếu có).

Định hướng tổ chức hoạt động
•

Thực tập thường được tổ chức cho từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm thường
từ 3 đến 10 sinh viên tùy thuộc vào điều kiện cụ thể. Mỗi lần thực tập
thường kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng.

•

Thực tập được thiết kế trong chương trình đào tạo, nó diễn ra hàng
năm. Vì vậy, trường đại học cần lập kế hoạch ổn định dài hạn cho
hoạt động quan trọng này. Để đạt được điều đó, trường đại học cần
xây dựng mối quan hệ với nhiều công ty bằng cách ký các văn bản
ghi nhớ với các lãnh đạo công ty về việc tiếp nhận sinh viên thực
tập.

•

Trong một số trường hợp, trường đại học cần khuyến khích sinh viên
tự tìm kiếm cơ sở thực tập. Làm như thế, sinh viên sẽ chủ động hơn
trong công việc của họ, và họ sẽ dễ dàng tìm kiếm được môi trường
làm việc phù hợp với họ, giúp họ phát triển chuyên môn tốt hơn. Mặc
dù vậy, nếu họ không tự tìm được, nhà trường cần phải giúp họ, phân
công họ đến các cơ sở thực tập mà nhà trường đã liên hệ.

3.4.4 Thăm quan
Mô tả
Khác với thực tập, thăm quan đến các công ty là một hoạt động của sinh
viên để họ tiếp cận một cách tổng thể với môi trường làm việc tương lai,
để làm quen với nghề nghiệp, tình huống nghề nghiệp xảy ra ở các công ty
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hoặc xí nghiệp, nơi mà sinh viên sẽ đến làm việc sau khi tốt nghiệp.
Tác dụng?
Thăm quan đến các công ty giúp sinh viên hiểu về môi trường làm việc,
lĩnh vực hoạt động, vị trí công việc trong tương lai, giúp họ lập kế hoạch bản
thân cho mục tiêu học tập, chuẩn bị cho nghề nghiệp, phù hợp với nguyện
vọng của họ sau khi ra trường. Thăm quan thực tế còn tạo ra động lực cho
sinh viên, hứng thú học tập, có mục tiêu tốt hơn và đạt hiệu quả cao trong
học tập.
Ai sẽ tham gia, vai trò của họ là gì?
•

Trường đại học cần cử một hoặc vài cán bộ để xây dựng chương trình
thăm quan, liên hệ với các công ty/xí nghiệp và dẫn sinh viên đến để
thăm quan. Giảng viên còn có vai trò trong việc hướng dẫn sinh viên
thu thập thông tin, viết báo cáo và quản lý các hoạt động của sinh
viên trong suốt quá trình thăm quan.

•

Sinh viên, cũng như các hoạt động khác, là người trực tiếp tìm hiểu
về thực tế nghề nghiệp, hoàn thành thực tập và viết báo cáo.

•

Thế giới việc làm, tạo điều kiện cho sinh viên và cán bộ đến thăm
quan. Họ phải cử cán bộ hướng dẫn, giới thiệu, giải thích cho sinh
viên các thông tin liên quan.

Định hướng tổ chức hoạt động
•

Hoạt động thăm quan thường được tổ chức cho các nhóm sinh viên
với số lượng lớn, thông thường từ 15 đến 30 sinh viên cho một đợt
thăm quan. Thời gian một đợt thăm quan thường không dài, từ 1 ngày
đến nhiều nhất là khoảng 3 ngày.

•

Trường đại học cần phải liên lạc và làm kế hoạch cụ thể với các công
ty/xí nghiệp ở đầu mỗi học kỳ hoặc đầu năm học.

•

Thăm quan cơ sở không phải là đi sâu tìm hiểu công việc cụ thể,
mà tìm hiểu một cách tổng thể về nghề nghiệp. Vì vậy, khi thiết
kế chương trình thăm quan, cần phải lưu ý đến sự đa dạng của môi
trường đặc trưng và hoạt động nghề nghiệp.
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Chương 4
Hoạt động cựu sinh viên
4.1 Cựu sinh viên
Cựu sinh viên là những người tốt nghiệp tại trường đại học ở các khoá
khác nhau đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, các công ty liên doanh
và các công ty nước ngoài. Cựu sinh viên giữ vai trò quan trọng trong việc
duy trì mối quan hệ giữa nhà trường và công giới. Hỗ trợ sinh viên trong học
tập, nghiên cứu khoa học, vui chơi,vv…
Vai trò của cựu sinh viên
Trong công tác đào tạo đại học, cựu sinh viên là “hạt nhân” gắn kết nhà
trường với thế giới việc làm (WoW). Hầu hết các mối quan hệ hợp tác trong
nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật được xây dựng đều có sự
tham gia và đóng góp tích cực của cộng đồng cựu sinh viên. Một số vai trò
của cựu sinh viên được liệt kê như sau:
-

Họ đã từng học tập tại trường nên hiểu được những thực tại (khó
khăn, ước vọng của sinh viên) trong học tập, nghiên cứu, vui chơi
giải trí nên họ có những quyết định sáng suốt, thực dụng và táo bạo
trong việc hỗ trợ sinh viên

-

Họ là cán bộ lãnh đạo các công ty nên dễ quyết định các vấn đề trọng
yếu

-

Họ là những các bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm nên hỗ trợ tích cực
trong việc truyền đạt những kinh nghiệm làm việc cho các sinh viên
của trường

4.2 Phát triển mối quan hệ với cựu sinh viên và các doanh nghiệp
Để có được những hỗ trợ từ phía cựu sinh viên cũng như từ phía WoW,
nhà trường cần có các tổ chức cá nhân, những người có trách nhiệm duy
trình và phát triển mối quan hệ. Dưới đây là các chương trình hành động
được phát triển do các tổ chức, cá nhân ở cấp độ trường đại học và khoa
thực hiện.
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Quyền lợi của cựu sinh viên và doanh nghiệp
Đối với cựu sinh viên:
-

Tranh thủ được nguồn lực trí thức từ cộng đồng sinh viên trong việc
hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học

-

Có được sự hỗ trợ về kiến thức chuyên môn từ phía giảng viên, nâng
cao kiến thức chuyên môn thông qua các hợp tác nghiên cứu hoặc
học cao hơn

-

Nâng cao hơn nữa kỹ năng và kiến thức chuyên môn trong quá trình
hướng dẫn sinh viên học tập và nghiên cứu

-

Trong trường hợp cựu sinh viên là cán bộ lãnh đạo: có cơ hội tuyển
dụng những sinh viên tiêu biểu, định hướng việc xây dựng và phát
triển cơ quan/công ty trong tương lai

-

Được vinh danh trong các buổi chào đón sinh viên, được biết ơn và
khen tặng trong các ngày lễ lớn

Đối với công ty/doanh nghiệp:
-

Có được sự hỗ trợ từ đội ngũ giảng viên trong việc đào tạo nhân viên,
phát triển và chuyển giao các sản phẩm, công nghệ

-

Tuyển dụng được những sinh viên có thành tích học tập và nghiên
cứu xuất sắc, là nền tảng cho sự phát triển của chính công ty/doanh
nghiệp

-

Giới thiệu rộng rãi đến sinh viên trong trường về lĩnh vực hoạt động
của công ty/doanh nghiệp góp phần làm tăng danh tiếng và vị thế của
công ty/doanh nghiệp trên thương trường

4.3 Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp
Mục đích thành lập
-

Làm cầu nối giữa nhà trường, sinh viên với cựu sinh viên và các công
ty/doanh nghiệp ngoài trường

-

Tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên

-

Tìm kiếm học bổng và tư vấn cho các đối tượng như sinh viên, người
lao động, các doanh nghiệp
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Cơ cấu tổ chức
-

01 Giám đốc trung tâm: phụ trách chung

-

01 Phó giám đốc

-

Cán bộ chuyên trách công tác hỗ trợ sinh viên

-

Cán bộ chuyên trách quan hệ doanh nghiệp

-

Kế toán

-

Thư ký/thủ quỹ

-

Đội ngũ tư vấn thường xuyên và thời vụ (khai thác từ các cựu sinh
viên, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên)

Phạm vi hoạt động của trung tâm
Trung tâm có chức năng tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh
viên, cung cấp các thông tin đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, tìm kiếm học bổng và tư vấn cho các đối tượng cựu
sinh viên, người lao động tại các doanh nghiệp
Nguồn kinh phí hoạt động
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp,
thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, do đó, nguồn kinh phí hoạt động được sự
hỗ trợ từ phía nhà trường.
Bên cạnh kinh phí hỗ trợ từ Trường, Trung tâm hướng đến các hoạt động
dịch vụ có thu và bù đắp một phần chi phí, hỗ trợ cho sự phát triển của đơn
vị và nhà trường
Các hoạt động hợp tác với cựu sinh viên và doanh nghiệp
Tổ chức các khoá liên kết đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại, bồi dưỡng
nghiệp vụ và nâng cao kiến thức chuyên môn
Các cựu sinh viên của trường, những người có nhu cầu nâng cao kiến
thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp được hoan nghênh để trở về trường
tham gia các khoá học ngắn hạn hoặc học cao hơn.
Tổ chức hội chợ việc làm nhằm giải quyết việc làm cho tân kỹ sư
Tổ chức diễn đàn sinh viên nhằm tăng cường giao lưu, chia sẻ, kết nối
giữa Sinh viên – Nhà trường, Giảng viên - Cựu Sinh viên. Diễn đàn là cầu
nối sinh viên các thế hệ nhằm chia sẻ kinh nghiệm học tập, cơ hội thành
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công trong nghề nghiệp, cuộc sống, tạo điều kiện cho sinh viên sớm tiếp cận
với các công ty/doanh nghiệp bên ngoài.
Quỹ đồng hành cùng trường đại học
Quỹ học bổng được xây dựng nhằm hỗ trợ sinh viên trong học tập và
nghiên cứu khoa học, nâng cấp trang thiết bị giáo dục
Nguồn lực huy động là các cựu sinh viên, nhất là những người thành đạt,
những người giữ chức vụ quan trọng ở các cơ quan/công tuy, các tập đoàn
đa quốc gia. Các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
quan tâm đến sự phát triển của trường đại học và nền giáo dục Việt Nam
4.4 Nhiệm vụ và các chương trình hành động ở cấp độ khoa
Ban chủ nhiệm khoa
Xây dựng chương trình hành động thường niên nhằm tăng cường sự hỗ
trợ của cựu sinh viên trong công tác đào tạo thông qua các buổi seminar
chuyên đề, hỗ trợ hướng dẫn sinh viên thực hiện thực tập, thực tập giáo trình
và thực hiện luận văn cuối khoá
Tổ chức giới thiệu các quỹ học bổng do cựu sinh viên đóng góp trong
những ngày lễ lớn nhằm tăng cường nguồn tài trợ từ phía cựu sinh viên
Tổ chức hội thảo khoa học thường niên nhằm tăng cường hợp tác nghiên
cứu và chuyển giao khoa học công nghệ với cựu sinh viên và WoW
Hỗ trợ các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao do tổ chức đoàn phụ
trách
Giáo viên
Tăng cường hợp tác với cựu sinh viên, các doanh nghiệp thông qua các
nghiên cứu chuyên sâu về chuyên môn
Giới thiệu sinh viên và cùng hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học nhằm
xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài
Dựa trên mối quan hệ thầy/cô hướng dẫn, tạo động lực cho cựu sinh viên
tăng cường kiến thức chuyên môn thông qua các khoá học chuyên sâu
Đoàn thanh niên
Xây dựng kế hoạch thường niên nhằm tăng cường giao lưu với cựu sinh
viên, các công ty/cơ quan về các hoạt động văn nghệ, thể thao
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Tổ chức các buổi tọa đàm nhằm học tập kỹ năng, giao tiếp, kỹ năng làm
việc từ các cựu sinh viên
4.5 Các biện pháp duy trì mối quan hệ với cựu sinh viên
Mối quan hệ giữa nhà trường và cựu sinh viên sẽ mai một dần nếu như
phía nhà trường không có những hoạt động thiết thực để duy trì. Cựu sinh
viên là những người đang làm việc và giữ những vị trí quan trọng trong
WoW, vì vậy, việc duy trì và phát triển mối quan hệ với cựu sinh viên góp
phần làm bền chặt thêm quan hệ giữa nhà trường và WoW. Một số hoạt
động cụ thể nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường và sinh
viên được liệt kê như sau:
-

Thông qua các ngày lễ lớn (ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày
thành lập trường), mời gọi sinh viên tham gia các buổi gặp mặt các
thế hệ sinh viên của trường, từ đó cập nhật thông tin các cựu sinh
viên: thông tin cá nhân, công ty, cơ quan, địa chỉ liên lạc, lĩnh vực
nghề nghiệp phụ trách,

-

Phát huy vai trò của tổ chức hội cựu sinh viên nhằm giúp trường đại
học tăng cường mối quan hệ với WoW,

-

Thiết lập chương trình hỗ trợ ổn định cho sinh viên trong học tập,
nghiên cứu và các hoạt động văn thể mỹ,

-

Thành lập quỹ học bổng thường niên nhằm khuyến khích học tập và
nghiên cứu khoa học trong sinh viên,

-

Việc phối hợp giữa nhà trường với cựu sinh viên trong công tác hướng
dẫn sinh viên thực hiện thực tập cơ sở, thực tập giáo trình, thực hiện
các đề án/dự án và thực hiện khoá luận tốt nghiệp sẽ góp phần làm
bền chặt mối quan hệ giữa nhà trường và cựu sinh viên.
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Chương 5
Sử dụng thư thông tin để liên hệ với công giới
5.1 Thế nào là thư thông tin với doanh nghiệp
Thư thông tin (Newsletter) là một tài liệu về các tin tức, sự kiện đã và
sắp diễn ra của một tổ chức được xuất bản để gửi tới những người quan tâm
nhằm mục đích cung cấp thông tin.
Ngày nay thì thư thông tin có thể được trình bày ở dạng văn bản điện tử
và gửi đến các địa chỉ của người nhận qua thư điện tử (email).
Thư thông tin với doanh nghiệp (WoW newsletter) là tài liệu cung cấp
các thông tin của cơ sở đào tạo/trường đại học liên quan đến khoa học công
nghệ, các hoạt động đào tạo và sinh viên gửi đến các tổ chức/doanh nghiệp,
nơi làm việc của sinh viên tốt nghiệp.
5.2 Tại sao nhà trường nên sử dụng thư thông tin như một công cụ xây
dựng mối quan hệ với công giới.
Thư thông tin hiện nay được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến để cung
cấp thông tin về sản phẩm và các hoạt động của mình đến khách hàng và
những người quan tâm. Nó tỏ ra là một công cụ có hiệu quả cao với chi phí
thấp.
Để phát triển chương trình đào tạo POHE, trường đại học cần có một
mối quan hệ mật thiết với WoW. Có rất nhiều thông tin của Nhà trường cần
gửi tới WoW và cũng có rất nhiều WoW cũng muốn biết các thông tin này.
Chúng ta phải tìm ra một công cụ hữu ích để xây dựng phát triển mối quan
hệ này mà không mất quá nhiều chi phí. Dùng thư thông tin để gửi tới các tổ
chức công giới có thể nói là một giải pháp hiệu quả cho việc trao đổi thông
tin, tạo tiền đề cho việc xây dựng và phát triển các mối quan hệ.
Trao đổi thông tin bằng thư thông tin có các ưu và nhược điểm sau :
a) Ưu điểm:
-

Tốn ít chi phí: Thực tế nếu so với các hình thức thông tin quảng cáo
qua TV, báo đài... thì thư thông tin có giá thành rất thấp, bạn hầu như
chỉ mất chi phí cho việc thu thập và biên soạn thông tin

-

Thông tin nhanh: Thông tin đến được ngay người nhận thậm chí chỉ
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sau khi bạn nhấp chuột, khoảng thời gian giảm được đáng kể vì không
phải thực hiện in ấn và gửi so với các hình thức truyền thống.
-

Đến đúng đối tượng cần nhận thông tin: Thông tin của bạn được gửi
tới đúng các tổ chức công giới bạn muốn xây dựng quan hệ và thậm
chí đến đúng người bạn muốn nhận.

-

Cung cấp được nhiều thông tin: Với một bản thư thông tin bạn có thể
cung cấp được rất nhiều thông tin liên quan đến các hoạt động của
nhà trường.

b) Nhược điểm:
-

Cần xây dựng một cơ sở dữ liệu thông tin lớn về doanh nghiệp: Các
doanh nghiệp thường sử dụng website và yêu cầu người truy cập để
lại địa chỉ, tuy nhiên với nhà trường thì cần chủ động tìm kiếm và lưu
trữ các thông tin và địa chỉ các tổ chức công giới.

-

Cần một đội ngũ chuyên nghiệp biên soạn thông tin thường xuyên:
Đây là một hình thức quảng cáo cho nhà trường, ấn tượng về thư
thông tin của trường cũng chính là ấn tượng về nhà trường bởi vậy
các thư thông tin cần được biên soạn chuyên nghiệp và đẹp.

-

Đây là dạng giao tiếp văn bản, nên có thể gây ra hiểu sai lệch thông
tin.

-

Không bắt buộc người nhận có thông tin phản hồi, đôi khi chúng ta
không biết được hiệu quả của thông tin.

Sử dụng thư thông tin cung cấp thông tin cho công giới để xây dựng và
phát triển mối quan hệ giữa nhà trường và công giới còn là một hình thức
khá mới mẻ trong các trường đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên nó có thể sẽ rất
phổ biến trong tương lai.
Thư thông tin với doanh nghiệp (WoW newsletter) dùng để cung cấp các
thông tin liên quan đến Nhà trường cho các tổ chức công giới.
Thư thông tin với doanh nghiệp là một công cụ cung cấp trao đổi thông
tin hiệu quả và có chi phí thấp
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5.3 Làm thế nào để Nhà trường có thể sử dụng thư thông tin xây dựng
mối quan hệ với công giới
Để có thể sử dụng thư thông tin như một công cụ giao tiếp với công giới
bạn cần phải thực hiện các công việc sau :
-

Xây dựng cơ sở dữ liệu về WoW bao gồm các thông tin về lĩnh vực
hoạt động, loại hình tổ chức, số lượng nhân sự, khả năng phát triển và
đặc biệt là địa chỉ liên hệ của các cán bộ có trách nhiệm liên quan.

-

Có một phòng/ban hoặc một nhóm biên soạn chuyên nghiệp trong
nhà trường để có thể biên tập nội dung và trình bày của thư thông tin
với doanh nghiệp.

-

Có người xử lý kịp thời tất cả các thông tin khi có phản hồi từ phía
WoW, các thành viên của nhóm biên tập cũng có thể thực hiện công
việc này.

-

Biên tập và phát hành thư thông tin với doanh nghiệp đều đặn hàng
tháng hoặc hàng quý.

Để sử dụng được thư thông tin doanh nghiệp (WoW newsletter) như một
công cụ xây dựng mối quan hệ với công giới cần có một phòng/ban/
nhóm chuyên trách thực hiện vấn đề này
5.4 Xây dựng thư thông tin doanh nghiệp
a) Đặc điểm chung:
-

Chiều dài: Chiều dài như thế nào là tối ưu. Điều này phụ thuộc vào
tầm quan trọng của chủ đề trong thư thông tin đối với đối tượng nhận.
Lưu ý rằng đối tượng đọc là WoW, đây là những đối tượng không có
nhiều thời gian, bởi vậy chúng ta chỉ nên thiết kế một thư thông tin
có chiều dài không vượt quá 6 trang, như vậy sẽ không mất quá 30
phút để đọc thông tin.

-

Trình bày: Thế nào là kiểu trình bày ấn tượng và chuyên nghiệp?
Để có một thư thông tin doanh nghiệp ấn tượng và thu hút sự chú ý
người đọc thì cần chú ý tới một số điểm quan trọng sau: Định dạng,
kiểu trình bày và chất lượng giấy.

b) Các phần chính của một thư thông tin doanh nghiệp:
Nhìn chung, hầu hết các thư thông tin đều có tối thiểu 3 phần: phần nhãn
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thư, phần nội dung chính và phần tiêu đề. Tuy nhiên người thiết kế thường
không dừng lại ở những phần cơ bản đó, mà bổ sung những phần khác như:
phần mục lục, phần tựa đề chính và các tựa đề phụ, phần dữ liệu về trường
đại học, phần địa chỉ liên lạc... (Tham khảo phụ lục 1).
c) Nội dung:
Thông tin trên thư thông tin là vô cùng quan trọng, bởi vậy cần hướng
tới đối tượng đọc thư thông tin. Với đối tượng là các doanh nghiệp sử dụng
lao động và ứng dụng khoa học công nghệ. Thư thông tin doanh nghiệp cần
có các thông tin sau:
-

Các thông tin chung về nhà trường

-

Các thông tin về công trình khoa học của nhà trường và tính ứng
dụng của nó.

-

Các thông tin về sự kiện, hội thảo khoa học, trình bày các đề tài khoa
học trong nhà trường đã, đang và sẽ diễn ra.

-

Các thông tin về sinh viên tốt nghiệp (số lượng, kết quả sinh viên, các
ngành nghề, thời gian tốt nghiệp...).

-

Các sự kiện khác: có rất nhiều các sự kiện nhà trường tổ chức liên
quan đến WoW (ví dụ như project week), tất cảc các sự kiện này cần
được đưa vào thư thông tin.

-

Năng lực đào tạo và các khóa học nâng cao mà nhà trường có thể
cung cấp cho doanh nghiệp.

-

Các thông tin về chương trình thăm quan, tìm hiểu công nghệ hoặc
thực tập tại các xí nghiệp của sinh viên (số lượng, thời gian, năng lực
của các sinh viên).

-

Thông tin liên hệ với nhà trường.

Các sự kiện/hoạt động của nhà trường đã, đang và sẽ diễn ra liên quan
đến WoW đều có thể đưa vào nội dung của thư thông tin doanh nghiệp.
5.5 Quy trình thực hiện một thư thông tin
-

Lập danh sách địa chỉ của WoW: Lập danh sách các tổ chức WoW có
liên quan và cập nhật danh sách này thường xuyên.

-

Tổ chức biên soạn: Xác định tất cả các thông tin cần cung cấp, biên
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soạn, trình bày và in ấn
-

Gửi thư thông tin qua thư điện tử: Cần chú ý đặt tiêu đề cho thư điện
tử phản ánh được nội dung của thư thông tin đó.

5.6 Những lưu ý khi sử dụng thư thông tin như là một công cụ giao tiếp với
Công giới
Chúng ta có thể sử dụng thư thông tin như là một công cụ để giao tiếp với
công giới, tuy nhiên cần phải lưu ý một số điểm sau:
-

Thư thông tin phải được gửi thường xuyên và đều đặn.

-

Số lượng đối tượng nhận thư thông tin phải đủ lớn. Để làm được điều
này cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp/đối
tượng nhận thư thông tin. Hệ thống dữ liệu này cần được cập nhật
thường xuyên.

-

Các thông tin trên thư thông tin phải ngắn gọn, đầy đủ, chính xác.

-

Cách trình bày thư thông tin phải cuốn hút người đọc.

-

Có thể xây dựng thư thông tin ở dạng văn bản và gửi qua bưu điện,
tuy nhiên với sự phát triển của mạng internet sử dụng thư thông tin ở
dạng điện tử sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.

31

Chương 6
Các hợp đồng và thỏa thuận pháp lý
Xây dựng mối quan hệ với WoW là một công việc phải thực hiện thường
xuyên, bên cạnh các mối quan hệ đã có, Nhà trường cần phải chủ động
tìm kiếm các doanh nghiệp, đối tượng sử dụng sinh viên sẽ tốt nghiệp của
trường và ký kết các văn bản thỏa thuận mới. Các văn bản thỏa thuận ngoài
việc nhắc nhở hai bên những công việc phải làm để duy trì và phát triển hợp
tác thì cũng là các ràng buộc pháp lý giữa Nhà trường và doanh nghiệp. Cần
lưu ý rằng các doanh nghiệp sẽ đánh giá cao và sẵn sàng ký kết nếu nhà
trường chủ động xây dựng những mối quan hệ này. Sau đây sẽ giới thiệu
một số văn bản có thể sử dụng trong việc ký kết các hợp tác với công giới,
những mẫu5 văn bản này cũng có thể tham khảo trong phần phụ lục của
cuốn sách:
-

Biên bản thỏa thuận hợp tác.

-

Biên bản ghi nhớ.

-

Hợp đồng thực tập sinh viên.

-

Hợp đồng thực hiện các đề tài nghiên cứu

6.1 Biên bản thỏa thuận hợp tác
Biên bản thỏa thuận hợp tác là mẫu văn bản mà hai bên có thể ký kết sau
lần gặp gỡ đầu tiên để ghi nhớ những vấn đề có thể hợp tác sau này. Biên
bản thỏa thuận hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp có thể đề cập tới
một số vấn đề sau:
-

Thăm quan công ty tìm hiểu về công nghệ.

-

Chuyển giao công nghệ.

-

Trao đổi sinh viên thực tập.

-

Trao đổi nhân viên công ty đến làm giảng viên khách mời của Nhà
trường và hội đồng tư vấn nghề nghiệp.

-

Thực hiện các đề tài nghiên cứu tại công ty.

-

Tài trợ tài chính, cấp học bổng cho sinh viên.

5

Tất cả các mẫu văn bản đều tuân thủ các quy định luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
nam năm 2009.
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-

Đào tạo nguồn nhân lực cho công ty

Biên bản thỏa thuận hợp tác chỉ là bước đi đầu tiên giữa Nhà trường và
doanh nghiệp, bởi vậy cần làm nổi bật được quyền lợi hai bên để tiến tới các
bước chi tiết hơn trong quá trình hợp tác.
6.2 Biên bản ghi nhớ
Cũng giống như biên bản thỏa thuận hợp tác thì biên bản ghi nhớ cũng
là mẫu văn bản mà hai bên có thể ký kết sau lần gặp gỡ đầu tiên để ghi nhớ
những vấn đề có thể hợp tác sau này. Biên bản ghi nhớ giữa Nhà trường và
doanh nghiệp cũng có thể đề cập tới một số vấn đề như đã nêu trong phần
biên bản thỏa thuận hợp tác.
6.3 Hợp đồng thực tập sinh viên
Trong chương trình đào tạo POHE, sinh viên là những người chủ động và
sáng tạo trong công việc, cần nhớ rằng sinh viên là những người đã trưởng
thành, vì vậy họ có đủ khả năng thực hiện và chịu trách nhiệm trước những
công việc mình đã làm. Sinh viên phải là những người tự tìm kiếm nơi thực
tập và ký kết hợp đồng thực tập theo kế hoạch đào tạo mà nhà trường đã
cung cấp. Tuy nhiên việc soạn thảo hợp đồng phải do Nhà trường thực hiện,
trong hợp đồng thực tập sinh viên cần có những nội dung sau (tham khảo
phụ lục 2 về hợp đồng chi tiết):
-

Thông tin về sinh viên: Họ tên, tuổi, địa chỉ, chuyên ngành đào
tạo...

-

Thông tin về giáo viên hưởng dẫn: Họ tên, tuổi, địa chỉ, khoa...

-

Thông tin về người hướng dẫn tại nơi thưc tập: Họ tên, tuổi, địa chỉ,
khoa...

-

Thông tin về người kiểm tra, đánh giá.

-

Các vấn đề liên quan đến sinh viên: Mục tiêu thưc tập; Loại hình thực
tập; Kiến thức, kỹ nằng yêu cầu; Lý do sinh viên muốn thực tập; Các
hoạt động thưc tập; Kế hoạch thực hiện các hoạt động đó; Điều kiện
phụ trợ; Báo cáo thực tập

-

Các vấn đề liên quan đến giáo viên hướng dẫn và nhà trường: Vai trò
giáo viên hướng dẫn; nhiệm vụ giáo viên hướng dẫn; thời gian và tần
xuất hướng dẫn. Các ý kiến đánh giá.

-

Các vấn đề liên quan đến người hướng dẫn và công ty cung cấp nơi
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thực tập: Vai trò người hướng dẫn; nhiệm vụ người hướng dẫn; thời
gian và tần xuất hướng dẫn. Các ý kiến đánh giá;
-

Các điều khoản liên quan đến đảm bảo an toàn lao động.

-

Các điều khoản khác.

6.4 Hợp đồng thực hiện các đề tài nghiên cứu
Thực hiện các dự án nghiên cứu cho các doanh nghiệp là một công việc
mang lại lợi ích cho cả Nhà trường và Doanh nghiệp. Khi thực hiện các dự
án này cần có một hợp đồng thỏa thuận với các nội dung sau:
-

Thỏa thuận về công việc sẽ thực hiện, vai trò, nhiệm vụ mỗi bên.

-

Thỏa thuận về đóng góp tài chính.

-

Thỏa thuận về báo cáo kết quả.

-

Thỏa thuận về sử dụng kết quả.

-

Thỏa thuận về bảo mật thông tin
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Chương 7
Xây dựng danh mục kiểm tra các công việc liên hệ với công giới
Với tầm quan trọng của vấn đề giao tiếp với WoW, chúng ta cần lên kế
hoạch cho các công việc cụ thể, thời gian thực hiện và kiểm tra kết quả của
các công việc này. Các nhà quản lý đào tạo/các giảng viên cần có trong
tay một bản danh mục các công việc mà nhà trường cần thực hiện để tăng
cường mối quan hệ giữa nhà trường và công giới, thường xuyên kiểm tra so
sánh các công việc trong bản danh mục này và thực tế triển khai.
1. Mục tiêu của việc kiểm tra
Mục tiêu của danh mục kiểm tra là giúp bạn trong việc lập kế hoạch, thực
hiện và điều chỉnh việc thực hiện. Đặc biệt, danh mục kiểm tra có thể được
sử dụng một cách hiệu quả trong
-

Kiểm tra việc thực hiện các công việc.

-

Đưa ra phương án hiệu chỉnh kịp thời việc thực hiện các công việc.

-

Không bỏ sót bất cứ hoạt động quan trọng nào.

2. Xây dựng danh mục kiểm tra các công việc giao tiếp với công giới
Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa WoW với các chương trình đào tạo
trong nhà trường là vô cùng quan trọng. Để đảm bảo chắc chắn các công
việc được thực hiện theo đúng kế hoạch, các nhà quản lý, đặc biệt là các
lãnh đạo cần xây dựng một bản danh mục các công việc liên hệ với công
giới để kiểm tra việc thực hiện các công việc này. Sau đây là trình bày một
mẫu danh mục các công việc liên hệ với công giới như một ví dụ tham khảo,
tùy từng trường với đặc thù riêng của mình có thể thêm vào hoặc bớt đi một
số công việc. Tuy nhiên việc kiểm tra phải được thực hiện hàng năm hoặc
hàng kỳ để điều chỉnh kịp thời
Một số công việc quan trọng và gợi ý tuần xuất kiểm tra.
Công việc
Tham quan công ty và ký kết biên bản ghi nhớ MOU
Tổ chức hội thảo với công giới để thẩm định chương
trình đào tạo
Mời thỉnh giảng từ công giới
Gửi bản câu hỏi đến WoW để thu thập thông tin về
chương trình đào tạo
Gặp mặt cựu sinh viên
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Tần xuất thực hiện
Hàng năm
Hàng năm
Hàng kỳ
Hàng năm
Hàng năm

Ví dụ về bản danh mục kiểm tra các công việc liên hệ công giới
Hoạt động
(Mục đích)

Đã
làm? Ghi
T T T T T T T T T T T T (Đúng/ chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sai)
Khi nào?

Xây dựng biên bản ghi nhớ với
công giới
Thăm quan các công ty và ký kết
biên bản ghi nhớ.
Thành lập hội đồng tư vấn WoW.
Tổ chức hội thảo với hội đồng tư
vấn để cải tiến chương trình.
Xây dựng danh sách giảng viên
thỉnh giảng từ công giới.
Xây dựng cơ sở dữ liệu về công
giới (cho sinh viên).
Xây dựng bảng câu hỏi đánh giá
chương trình dành cho công giới.
Gửi bản câu hỏi đến công giới
WoW.
Xây dựng các chính sách liên quan
đến hoạt động cựu sinh viên.
Xây dụng cộng đồng cựu sinh viên
Tổ chức gặp mặt cựu sinh viên
Xây dựng và gửi thư thông tin đến
doanh nghiệp
Ký kết các hợp tác về nghiên cứu
cho các công ty
Ký kết thỏa thuận tài trợ học bổng
cho sinh viên
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Phụ lục 1
Các phần chính trong một Thư thông tin
Tham khảo website: http://desktoppub.about.com/od/newsletters/a/
newsletter_part.htm
Các phần chính của Thư thông tin
Nhìn chung, một Thư thông tin sẽ bao gồm ít nhất là phần nhãn thư, phần
nội dung chính và phần tiêu đề. Nhưng người thiết kế sẽ không dừng lại ở
những phần cơ bản của một Thư thông tin mà còn đưa vào nhiều phần khác
nữa.
1. Nhãn thư
Phần đầu trang thông tin dùng để nhận dạng ấn phẩm là phần nhãn thư.
Nhãn thư thường bao gồm tên thư thông tin, tên trường đại học, hình vẽ hay
biểu tượng của trường, và có lẽ cả các tiêu đề phụ, phương châm và thông
tin của ấn phẩm bao gồm các Cột báo và Vấn đề hoặc Ngày tháng.
2. Nội dung
Nội dung của thư thông tin là phần bài viết không bao gồm các tiêu đề và
các yếu tố trang trí. Đó là các bài viết tạo nên nội dung của thư thông tin.
3. Mục lục
Thường xuất hiện ở trang đầu, liệt kê ngắn gọn các bài viết và các phần
đặc biệt của thư thông tin và số trang của các đề mục này
4. Nhan đề chính
Nhan đề chính là phần xuất hiện ở trang thứ hai (có thể ở bất kỳ trang
nào) liệt kê tên nhà xuất bản và các dữ liệu đính kèm khác. Có thể bao gồm
tên nhân viên, người đóng góp, thông tin, địa chỉ, biểu tượng, vv.
5. Tiêu đề
-

Tiêu đề: Sau phần nhãn thư là các đầu đề xác định từng bài viết trong
thư thông tin, đây là phần nổi bật nhất của bài viết

-

Kicker: Thường xuất hiện trong phần trình bày thư thông tin, là cụm
từ ngắn bên trên phần đầu đề, có thể được sử dụng để giới thiệu hoặc
là phần tiêu đề xác định cột viết thông thường.
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-

Deck: Là một hoặc hơn hai dòng giữa phần đầu đề và nội dung bài
viết, chi tiết thêm hoặc mở rộng cho tiêu đề hoặc chủ đề của bài viết
tiếp theo.

-

Tiêu đề phụ: Xuất hiện giữa nội dung các bài viết để chia bài viết
thành các phần nhỏ hơn

-

Tiêu đề lặp lại trên các trang viết: Là phần chữ lặp lại tiêu đề của một
ấn phẩm xuất hiện ở trên đầu của trang viết hoặc ở mỗi trang của thư
thông tin. Số trang đôi khi được hợp nhất cùng với phần này

6. Số trang
Số trang có thể xuất hiện ở trên đầu, bên dưới hoặc ở bên cạnh trang viết.
Thông thường trang đầu tiên không cần phải đánh số trong Thư thông tin.
7. Dòng ghi tên tác giả
Dòng ghi tên tác giả là một cụm từ hoặc đoạn ngắn cung cấp tên tác giả
bài viết trong thư thông tin. Dòng này thường xuất hiện giữa phần tiêu đề
và bài viết, được bắt đầu bằng tư “bởi” mặc dù nó cũng có thể xuất hiện ở
cuối bài viết.
8. Các dòng chuyển tiếp
Khi các bài viết kéo dài khoảng 2 hoặc nhiều trang, Thư thông tin sử
dụng các dòng chuyển tiếp để giúp người đọc xem tiếp phần còn lại của bài
viết.
-

Dòng ghi trang tiếp theo: cũng có thể gọi là dòng chuyển tiếp, đặc
biệt xuất hiện ở cuối cột viết, như tiếp tục ở trang 45. Các dòng ghi
trang tiếp theo ở trên cùng cột viết cho biết bài viết bắt đầu từ đâu,
như tiếp từ trang 16.

-

Tiêu đề tiếp theo: Khi các bài viết kéo dài từ trang này sang trang
khác, các tiêu đề tiếp theo, cùng với các dòng ghi trang tiếp theo, đưa
ra sự tiếp tục và chỉ dẫn cho người đọc nơi họ cần đọc.

9. Dấu kết thúc
Dấu kết thúc được sử dụng để đánh dấu kết thúc cho bài viết trong Thư
thông tin. Nó đưa ra dấu hiệu cho người đọc là họ đang tiến đến phần cuối
cùng của bài viết.
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10. Trích dẫn
Được sử dụng để thu hút sự chú ý, đặc biệt là trong các bài viết dài, phần
trích dẫn thường là một phần nhỏ trong bài viết với kiểu chữ viết khác biệt
so với bài viết.
11. Hình ảnh minh họa
Phần trình bày của Thư thông tin có thể bao gồm các bức ảnh, hình vẽ,
biểu đồ, đồ thị hoặc clip nghệ thuật
-

Ảnh thẻ: Hầu hết các bức ảnh cụ thể về con người được tìm thấy ở
trên thiết kế của Thư thông tin là các bức ảnh thẻ - thường chụp thẳng
và chụp đến vai.

-

Thuyết minh: Là cụm từ, câu hoặc đoạn mô tả về nội dung minh hoạ
như hình ảnh hay biểu đồ. Phần thuyết minh thường được đặt ở trên,
dưới hoặc bên cạnh hình ảnh mà nó mô tả.

12. Phần địa chỉ thư
Thư thông tin được thiết kế như là những người gửi tự động (không cần
phong bì thư) thường cần phần ghi địa chỉ. Phần này được thiết kế bao gồm
địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận và bưu phí. Phần địa chỉ thư thường
xuất hiện ở một nửa hoặc một phần ba trang sau để có thể xuất hiện khi gấp
thư.
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Phụ lục 2
Mẫu văn bản thỏa thuận, hợp đồng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
..........................
Số

/ ........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hąnh phúc
................., ngày...... tháng........ năm ..........

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Đưa sinh viên đi thực tập tốt nghiệp ở ngoài trường
Căn cứ pháp lệnh Hợp đồng kinh tế Nhà nước ngày 25 tháng 9 năm
1989. Nghị định của HĐBT quy định chi tiết về việc thi hành kèm theo QĐ
số 17HĐBT ngày 16 tháng 1 năm 1990 (nay là chính phủ) và các văn bản
hướng dẫn thi hành của các cấp;
Căn cứ vào nhu cầu của Trường Đại học ..............................................;
Căn cứ khả năng thực hiện của Công ty ...............................................;
Hôm nay ngày ......................................... tại Trường Đại học......................
......, chúng tôi gồm:
Đąi diện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...................................................................
- Ông: ........................		

Chức vụ: Hiệu trưởng

- Địa chỉ: ...................................................................
- Điện thoąi: ........................		

Fax: ................................

- Tài khoản: .............................................
- Tại: ...................................................................................................
Đąi diện: CÔNG TY ....................................................................................
Chức vụ : Giám đốc

- Ông: .............................

- Địa chỉ: ........................................................................................
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- Điện thọai :

..................................................

Hai bên trao đổi, thảo luận đã thống nhất những nội dung sau:
Công ty ................................ đồng ý tiếp nhận ........sinh viên Khoa ..............,
Trường Đại học ............................. về thực tập tại Công ty trong thời gian
............................ với các điều khoản sau:
Điều 1. Trách nhiệm của mỗi bên:
1.1 Trường Đại học .................................................... có trách nhiệm:
-

Cử những sinh viên đi thực tập đúng đối tượng, ngành nghề, đã học
hết chương trình khoa học cơ bản, kỹ thuật cơ sở, lý thuyết chuyên
môn nghề (Có thể tham gia vào dây chuyền sản xuất hoặc độc lập
sản xuất ra sản phẩm).

-

Có đủ sức khoẻ, phẩm chất chính trị theo các quy định hiện hành.

-

Cử một giáo viên theo dõi quản lý, tổ chức quá trình thực tập sản xuất
của sinh viên tại cơ sở thực tập.

-

Thanh toán tiền theo dự toán (kèm theo hợp đồng này)

-

Đối với sinh viên phải:
++ Tuyệt đối tuân thủ theo sự phân công lao động của Công ty, không
tự ý thay đổi vị trí, công việc sản xuất.
++ Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất của Công ty giao cho.
++ Tuân theo kỷ luật lao động, các quy định về kỹ thuật bảo hộ lao
động, an toàn lao động, đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự an toàn
xã hội, vệ sinh môi trường trong sản xuất, đảm bảo an toàn cho
người và phương tiện khi tham gia giao thông.
++ Viết báo cáo kết quả thực tập sản xuất trước khi kết thúc đợt thực
tập tại Công ty để lấy ý kiến nhận xét của cán bộ cơ sở thực tập,
giáo viên hướng dẫn.

1.2 Công ty .................................................... có trách nhiệm:
-

Chuẩn bị mặt bằng xưởng sản xuất, máy mặc thiết bị, nguyên nhiên
vật liệu cho sinh viên thực tập theo đúng kế hoạch, đảm bảo các điều
kiện an toàn lao động cho sinh viên tại cơ sở sản xuất đã được hai
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bên thoả thuận.
-

Cử một cán bộ trực tiếp quản lý, hướng dẫn, điều hành hoạt động
của sinh viên thực tập. Phổ biến các nội quy, quy định về quản lý của
Công ty, quản lý sản xuất, các điều kiện về bảo hộ lao động, an toàn
lao động trong sản xuất.

-

Bố trí sắp xếp cho sinh viên chỗ ăn ở (nếu có).

-

Căn cứ vào kết quả sản xuất, Công ty định ra mức bồi dưỡng cho sinh
viên thực tập và chi hỗ trợ quản lý đào tạo của Trường (nếu có).

Điều 2. Quyền lợi của mỗi bên.
2.1 Trường Đại học .......................................................:
-

Có cơ sở để sinh viên thực tập sản xuất, tạo điều kiện cho sinh viên
tiếp cận nhiều hơn với môi trường sản xuất tại các cơ sở sản xuất,
củng cố thêm lý thuyết đã học.

-

Được nhận khoản tiền cho sinh viên, tiền hỗ trợ cho quản lý đào tạo
của nhà trường do kết quả thực tập sản xuất tại Công ty (nếu có).

-

Có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn khi Công ty không đảm
bảo các điều kiện như thoả thuận để sinh viên thực tập.

2.2. Công ty ...................................................
-

Tăng thêm lao động có kỹ thuật cho Công ty.

-

Có quyền cho thôi thực tập sản xuất, trả về Trường Đại học...............
......................với những sinh viên vi phạm các điều đã thoả thuận.

-

Được thanh toán các khoản kèm theo dự toán (có dự toán chi tiết kèm
theo).

Điều 3. Tranh chấp hợp đồng.
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều đã thoả thuận trên. Trong quá
trình thực hiện, nếu mỗi bên có khó khăn gì phải thông báo cho bên kia
(bằng văn bản) để cùng nhau bàn bạc giải quyết. Trường hợp tranh chấp
hợp đồng hai bên không tự giải quyết được bằng thương lượng thì bên bị hại
có quyền đưa ra Trọng tài kinh tế (do bên bị hại chọn) để được giải quyết,
khi đó các bên phải thực hiện theo phán quyết của Trọng tài kinh tế.
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Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 4 bản có giá
trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 2 bản để thực hiện.
CÔNG TY ................................ TRƯỜNG ĐẠI HỌC........................
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hąnh phúc
BIÊN BẢN GHI NHỚ
Về việc
“Chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và trợ giúp sinh viên giữa
nhà trường và doanh nghiệp”
Hôm nay, ngày..............................……… tại ............................................
chúng tôi gồm:
I. Bên A:
Công ty..........................................................................................................
-

Địa chỉ:

-

Tel:

-

Fax:

-

Email:

-

Website:

II. Bên B:
Trường Đại học ............................................................................................
-

Địa chỉ:

-

Tel:

-

Fax:

-

Email:

-

Website:

Công ty ........................................ và Nhà trường...........................................
cùng nhau ký kết thỏa thuận hợp tác với những điều khoản sau:
1. Nội dung hợp tác)
Hai bên đồng ý nội dung hợp tác sẽ bao gồm, nhưng không hạn chế, các
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lĩnh vực sau:
-

Bên A sẽ đóng vai trò là nhà tư vấn về chương trình cho Bên B sao
cho phù hợp với sự tiến bộ về khoa học và công nghệ trong ngành
công nghiệp nhằm giúp cho sinh viên đáp ứng nhu cầu công việc
ngay sau khi tốt nghiệp.

-

Bên A đồng ý cung cấp cho sinh viên của Bên B các cơ hội thực tập
tại nhà máy/công ty nhằm giúp các em có điều kiện thực hành kiến
thức mà các em đã được học trong nhà trường.

-

Hai bên cùng nhau chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ,
bản vẽ kỹ thuật, tài liệu tham khảo.

2. Chuẩn bị sinh viên thực tập
Trước khi thực hiện khoá thực tập tại công ty của Bên A, Bên B phải
chuẩn bị cho sinh viên đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ có
thể thực hiện công việc thực tập một cách có hiệu quả. Cụ thể là: Các khoa
chuyên môn của Nhà trường phải chuẩn bị đề cương thực tập, các giáo viên
hướng dẫn phải giới thiệu trước cho học sinh, sinh viên quy trình công nghệ
của nhà máy sẽ đến thực tập
3. Cung cấp cơ hội làm việc cho sinh viên
Nhu cầu đào tạo, tuyển dụng của Bên A sẽ được Bên B cung cấp nhằm
tạo điều kiện bồi dưỡng nâng cao, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công nhân
kỹ thuật của công ty cũng như cơ hội tuyển dụng cho sinh viên của trường.
4. Bảo mật thông tin
Tất cả những thông tin liên quan bao gồm tài liệu, giấy tờ, sản phẩm do
hai bên cung cấp đều được xử lý cẩn mật và không được đưa cho bên thứ
ba biết mà không có thoả thuận bằng văn bản của hai bên. Không một bên
thứ ba nào được sử dụng các bản vẽ và/hoặc tài liệu mà không được sự chấp
thuận của các bên.
Biên bản ghi nhớ này được làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau,
mỗi bên giữ hai bản để thực hiện
Bên A		
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Bên B

