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Cơ sở đào tạo: Học viện Hành chính Quốc gia  

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận rút ra từ kết quả nghiên cứu đề tài 

“Chính sách phát triển trường đại học tư thục ở Việt Nam” được tóm tắt như sau: 

1. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn và được tiếp cận một cách khoa học, luận 

án đã củng cố, bổ sung về mặt học thuật các khái niệm về trường đại học tư thục (ĐHTT), 

chính sách phát triển trường ĐHTT; phân loại trường ĐHTT, vai trò quan trọng của 

trường ĐHTT và các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển trường ĐHTT. Tác giả 

đã làm rõ nội hàm chính sách phát triển trường ĐHTT, bao gồm: chính sách tài chính, 

chính sách phát triển đội ngũ giảng viên và chính sách đảm bảo quyền tự chủ trong hoạt 

động đào tạo của trường ĐHTT.  

2. Luận án đã lập luận, phân tích những quan điểm phát triển trường ĐHTT và các 

nguyên tắc hoàn thiện chính sách phát triển trường ĐHTT phù hợp với thực tiễn hiện nay, 

nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển ĐHTT phù hợp với 

chủ trương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học (GDĐH) và xu thế phát triển 

GDĐH trên thế giới; khẳng định tính tất yếu của việc phát triển trường ĐHTT trong bối cảnh 

và điều kiện phát triển kinh tế thị trường và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

3. Luận án đã tổng hợp, so sánh, đánh giá thực tiễn phát triển trường ĐHTT và thực 

hiện chính sách phát triển trường ĐHTT hiện nay để làm rõ những ưu điểm, hạn chế, bất 

cập và xác định các nguyên nhân cơ bản của thực trạng chính sách này. Từ đó đã đề xuất 

các nhóm giải pháp về hoàn thiện chính sách tài chính, chính sách phát triển đội ngũ 

giảng viên, chính sách đảm bảo quyền tự chủ của các trường ĐHTT và các chính sách 

khác nhằm  phát triển trường ĐHTT trong giai đoạn hiện nay. 

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2014. 
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