Nghiên
trao
● Research-Exchange
of 60
opinion
Tạp
chí cứu
Khoa
họcđổi
- Viện
Đại học Mở Hà Nội
(10/2019) 1-7

1
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ART TRAINING APPLICATION IN VIETNAM TODAY VISION AND
DEVELOPMENT ORIENTATION
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Tóm tắt: Lĩnh vực đào tạo mỹ thuật ứng dụng (MTUD) ở Việt Nam hiện nay đã đạt
được những thành tựu to lớn sau nhiều thập kỷ phát triển. Nhưng trong thành tựu đó, vẫn
còn rào cản và thách thức đến từ nhiều mặt, của xã hội, của cơ chế, của nền kinh tế... Thực
tại này buộc các cơ sở đào tạo MTUD cần có những giải pháp, tầm nhìn, chiến lược nhằm
đưa công tác đào tạo MTUD nói riêng và nền giáo dục đại học nói chung phát triển mạnh
mẽ. Tầm nhìn, chiến lược đó nằm ở các lĩnh vực liên quan đến công tác đào tạo như chương
trình, liên kết đào tạo, người dạy, người học, cơ sở vật chất... Đối mặt với rào cản, với thách
thức để từ đó tìm ra những hướng đi, tháo gỡ khó khăn, tiến về phía trước, tạo ra những thay
đổi phát triển, giúp nâng cao vị thế công tác đào tạo MTUD là hướng đi đúng đắn, là chìa
khóa chính thống, góp phần mở cửa sự phát triển của nền kinh tế và của dân tộc.
Từ khóa: Đào tạo MTUD, tầm nhìn, chiến lược phát triển

Abstract: The field of applied arts training in Vietnam now has achieved great
achievements after decades of development. But in that achievement, there are still barriers
and challenges coming from many aspects, of society, mechanism, economy... This reality
forces applied art training institutions to apply solutions., vision, strategy to bring the
training of applied arts in particular and the higher education in general to develop strongly.
Vision, that strategy is located in the fields related to the training such as programs, joint
training, teachers, learners, facilities... Facing barriers, with challenges to words then find
the directions, remove diﬃculties, move forward, make development changes, help improve
the position of applied art training is the right direction, is the key key, contribute to opening
up the development of the economy and the nation.
Keywords: Applied art training, vision, development strategy
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1. Đặt vấn đề

Xã hội phát triển đã tác động nhiều
đến các lĩnh vực của đời sống như: văn
hóa, kinh tế, khoa học, chính trị, xã hội
và giáo dục... Phát triển đào tạo gắn với
nhu cầu xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, là
chiến lược hàng đầu mà các cơ sở đào
tạo MTUD trên cả nước đang nỗ lực thực
hiện, nhất là khi xu hướng toàn cầu hoá
đang diễn ra ngày càng sâu rộng trên hầu
hết các lĩnh vực... nền kinh tế thay đổi,
nhu cầu tiêu dùng của con người trong xã
hội ngày càng phát triển, đòi hỏi lớn hơn
và cùng với sự phát triển của khoa học, sự
ra đời một ngành đào tạo Design - Thiết kế
(Mỹ thuật ứng dụng) là nhu cầu thiết yếu
của nền Công nghiệp hiện đại. Việc chấp
nhận một sản phẩm thiết kế mới vào thị
trường phụ thuộc rất nhiều vào đối tượng
tiêu dùng trong xã hội, chúng ta không
thể quên rằng mọi thiết kế sáng tác của
chúng ta là nhằm tạo nên một cuộc sống
chất lượng hơn bằng các sản phẩm phục
vụ cho cuộc sống, con người nhìn thấy và
cảm nhận mọi thứ tạo ra xung quanh cuộc
sống được hiển thị bởi các ngành thiết kế vì vậy thiết kế không thể xa rời cuộc sống.
Thiết kế luôn gắn liền với cuộc
sống, gắn liền với sự phát triển của xã hội,
để làm được điều này đòi hỏi công tác
đào tạo cần có sách lược, chiến lược phù
hợp như: “Học đi đôi với hành”, “Đào
tạo phải gắn với thực tiễn”, “Lý thuyết
đi đôi thực hành” những cụm từ này gắn
liền công tác đào tạo với doanh nghiệp, và
chúng ta cũng thấy rõ: Đại học là nơi tập
hợp các đội ngũ các nhà khoa học hàng
đầu, trong khi đó doanh nghiệp có thế
mạnh trong nắm bắt thị trường - đầu tư và
triển khai thương mại hóa để chuyển giao
công nghệ, các kết quả nghiên cứu. Do

vậy việc gắn kết đào tạo với doanh nghiệp
được coi là mô hình kết hợp nghiên cứu và
sản xuất kinh doanh đúng hướng trong xu
hướng phát triển hiện nay.
Bên cạnh việc kết hợp đào tạo với
doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo MTUD
còn cần đẩy mạnh các giải pháp về chất
lượng đào tạo, về chương trình giảng dạy,
về người học, về cơ sở vật chất, về các
phương thức liên kết với các cơ sở đào tạo
cùng ngành nghề... để có thể đưa công tác
đào tạo MTUD phát triển có tầm nhìn và
có chiến lược mạnh mẽ.
2. Tầm nhìn, chiến lược đào tạo
kết hợp doanh nghiệp
Hợp tác giữa trường đại học và doanh
nghiệp là một xu hướng quan trọng trong
sự phát triển của giáo dục đại học hiện đại.
Các doanh nghiệp có vai trò quyết định
trong tạo lập các liên kết và đưa các hoạt
động hợp tác cụ thể từ liên kết đó vào các
chương trình thực tiễn. Doanh nghiệp cần
quảng bá, phổ biến nâng cao nhận thức,
coi hợp tác với đại học là phương tiện góp
phần thức đẩy và phát triển doanh nghiệp,
đóng góp cho phát triển doanh thu, kinh
tế - xã hội đất nước. Xây dựng mối liên kết
lâu dài để chia sẻ, phát triển tri thức công
nghệ mới.
Nhận thức được như vậy thì liên kết
doanh nghiệp với đào tạo có vai trò xây
dựng các chính sách, quản lý quyền sở
hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ... thúc
đẩy sáng tạo trong sinh viên bằng các hình
thức hoạt động mang tính sáng tạo design
trong cuộc sống, xây dựng các phong trào
thi sáng tác, xây dựng khởi nghiệp... cụ thể
về vai trò của doanh nghiệp xây dựng các
chính sách, tiến hành các biện pháp thích
hợp trong triển khai các mục tiêu liên kết.
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Hiện nay, trong thực tiễn hợp tác giữa
doanh nghiệp và nhà trường ở một số cơ sở
đào tạo, một số doanh nghiệp thường gặp
phải vấn đề là họ không muốn hợp tác với
doanh nghiệp nhà trường hoặc việc hợp tác
giữa nhà trường và doanh nghiệp bị gián
đoạn ngay từ đầu. Tại sao một số doanh
nghiệp không muốn hợp tác với cơ sở đào
tạo? Bởi: Thứ nhất, chất lượng của sinh
viên còn chưa đáp ứng được yêu cầu, và rất
khó thích ứng với nhu cầu phát triển doanh
nghiệp; Thứ hai, doanh nghiệp không có
được hoặc quá ít lợi nhuận trong các dự án
hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp,
hoặc không thể mang lại lợi nhuận rõ
ràng; Thứ ba, thiếu sự bảo vệ pháp lý; Thứ
tư, nhận thức về trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp là không đủ. Vì những yếu tố
này, việc các doanh nghiệp thiếu động lực và
nhiệt huyết khi tham gia vào sự hợp tác, đã
hạn chế nhiều sự hợp tác giữa các trường đại
học và doanh nghiệp,, từ đó tác động không
nhỏ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nhân
sự có tay nghề. Do đó, cần phải cải thiện
hơn nữa cơ chế hoạt động lâu dài của sự hợp
tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, tăng
cường động lực nội bộ của doanh nghiệp
tham gia hợp tác giữa nhà trường và doanh
nghiệp. Đối với trường đại học môi trường
cạnh tranh, hội nhập quốc tế, sứ mệnh đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các
trường phải quan tâm đến thương mại hóa
sản phẩm thiết kế sáng tạo, quan tâm đến
phát minh sáng chế...Vì vậy vai trò của nhà
trường ngày càng trở nên quan trọng trong
kết nối với doanh nhân và các tổ chức, các
ngành nghề truyền thông và công nghiệp
Các hình thức hợp tác giữa trường
đại học và doanh nghiệp
Doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên
đến thực tập, thực tế, doanh nghiệp cung
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cấp thiết bị, công nghệ, kỹ thuật hỗ trợ
thao tác, chế tác, thực hiên sản phẩm, hỗ
trợ kinh phí.
Doanh nghiệp cung cấp thiết bị
công nghệ, hỗ trợ kinh phí cho việc giảng
dạy, nghiên cứu khoa học và học tập cho
trường đại học.
Tuyển các nhà khoa học từ trường
đại học vào doanh nghiệp tư vấn, sáng tác
theo thời hạn chiến lược của chương trình
công ty.
Doanh nghiệp tham gia hội đồng tư
vấn chuyên môn trong trường đại học.
Doanh nghiệp khai thác giá trị
thương mại từ các sản phẩm sáng tạo nghệ
thuật, các nghiên cứu khoa học của giảng
viên, sinh viên các cấp theo hợp đồng
chuyển giao công nghệ.
Xây dựng các xưởng thực hành,
trung tâm trong trường để đầu tư nghiên
cứu, sáng tác sản phẩm mẫu và chuyển
giao công nghệ.
Trường xây dựng các xưởng thực
hành, trung tâm triển khai các bản vẽ nắm
sát ý tưởng sáng tác và thực thi các công
trình, sản phẩm theo nhu cầu xã hội (gọi
xưởng tạo nguồn nhân lực, có các doanh
nghiệp hỗ trợ thực tế).
Doanh nghiệp và nhà trường thường
xuyên có những tương tác hỗ trợ sinh viên
thư giãn tạo tinh thần tốt, lấy được lửa
sáng tác. Cùng sinh viên tác nghiệp nghề
tại các địa phương, các tỉnh hoặc các nơi
di tích lịch sử, danh lam phong cảnh đặc
trưng, các làng nghề truyền thống...
Doanh nghiệp có thể thực hành kỹ
năng, thao tác các sản phẩm theo tiêu
chuẩn công nghệ cao phát triển nhu cầu xã
hội (thao tác tại trường các giờ chuyên đề,
giờ thực hành và ngoại khóa...)
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Dựa vào các chiến lược công ty phát
động, các chương trình thi sáng tác để tất
cả các sinh viên tham gia như là một động
lực bên lề trường học (hoạt động chuyên
môn có quà, thưởng, hoặc giải khích lệ...)
Doanh nghiệp có thể tạo điều kiện
cho các sinh viên học giỏi, có hoàn cảnh
khó khăn bằng nhiều hình thức (cho học
bổng cả 5 năm học với mức học theo quy
định, thông tư chính phủ, cung cấp công
việc làm tại công ty, thăm hỏi với các lớp
các sinh viên...)
Doanh nghiệp có thể có các suất học
bổng định kỳ nhất định theo tiêu chí của
Bộ giáo dục & Đào tạo.
Doanh nghiệp tạo điều kiện tốt về
công nghệ cho các nhà khoa học, các
giảng viên uy tín các phương tiện giảng
dạy cập nhật tiên tiến.
Tham gia các buổi hội thảo, tọa
đàm, xây dựng chương trình đào tạo theo
hướng thực hành
Lợi ích của trường đại học và
doanh nghiệp
Kiến thức và công nghệ là hai yếu
tố quan trọng nhất cho việc phát triển
trường đại học và doanh nghiệp. Về kiến
thức, trường đại học luôn phong phú, đi
đầu trong nghiên cứu, sáng chế, sáng tạo
và ngược lại công nghệ với doanh nghiệp
là không ngừng phát triển cải tiến kỹ
thuật, áp dụng công nghệ mới trong sản
xuất, trong kinh doanh nhằm đem lại lợi
nhuận cao nhất - trường đại học là trung
tâm nghiên cứu sáng tạo ra các sản phẩm
mới đẹp, thẩm mỹ cao hữu dụng - công
nghệ mới là nơi doanh nghiệp phát triển
bền vững để đưa các sản phẩm thiết kế đẹp
hữu dụng vào cuộc sống tiêu dùng.

Việc gắn kết với trường đại học
doanh nghiệp còn quảng bá được thương
hiệu. Việc tuyển chọn người tài vào công
ty, đáp ứng nhu cầu tuyển chọn nhân lực
chất lượng cao phục vụ sản xuất phát triển
kinh doanh. Đây cũng là thuận lợi trong
phát triển cạnh tranh thương hiệu của
công ty, xây dựng chiến lược cạnh tranh
bền vững cho sự phát triển của công ty.
Đối với trường đại học nâng cao
nghiên cứu, tăng cường đội ngũ cán bộ,
giảng viên, nghiên cứu viên chuyên môn
sâu, tăng cả về chất lượng, số lượng, khẳng
định được các giá trị sáng tác thiết kế trên
thị trường phục vụ nhu cầu đời sống trong
xã hội - nâng cao uy tín ngành, thương
hiệu nhà trường.
3. Luôn cập nhập và nâng cấp
phương pháp giảng dạy từ phía người dạy
Giáo viên giảng dạy được coi là trái
tim của các trường nói chung và của các
trường đào tạo MTUD nói riêng. Sinh
viên ngành MTUD thường coi giáo viên
là những người “am hiểu giấc mơ”, và
là người góp phần rất lớn để sinh viên
MTUD đạt được ước mơ, kỳ vọng đó.
Để làm được điều này và hơn hết là
thức đẩy đào tạo phát triển, chức năng và
nhiệm vụ của người giáo viên là vô cùng
lớn, là trái tim của mọi chiến lược. Người
giáo viên giảng dạy trên lớp là người lãnh
đạo trong quá trình giảng dạy. Do đó, giáo
viên cần có ý tưởng sáng tạo trong việc cập
nhật cấu trúc kiến thức, thay đổi ý tưởng
phương pháp giảng dạy theo tình hình thực
tế, liên tục hoàn thiện và cải tiến phương
pháp để kích thích sự quan tâm tích cực của
sinh viên. Việc cập nhật phương pháp và ý
tưởng giảng dạy xuất phát từ nền tảng kiến
thức rộng, thu thập kỹ lưỡng, quan điểm
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chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm giảng
dạy, làm chủ các phương pháp. Bên cạnh
đó, giảng đường là nơi sinh viên học tập,
trong nhiều tình huống, giáo viên nên thay
đổi vai trò là người lãnh đạo trong lớp học
và truyền đạt sáng kiến cho sinh viên, để
sinh viên lãnh đạo lớp học. Việc này không
chỉ có lợi cho vấn đề giao tiếp giữa giáo
viên và sinh viên, mà còn giúp sinh viên có
những tư duy, suy nghĩ đột phá, sâu sắc, có
hệ thống. Cách trao vai trò nhiều khi làm
cho sinh viên nghĩ rằng giáo viên đã mang
lại luồng gió mới và nuôi dưỡng cách tư
duy đa chiều cho sinh viên. Tăng khả năng
tư duy toàn diện và có hệ thống trong việc
nghiên cứu và phát triển ý tưởng.
Giáo viên cần phát triển phương
pháp giảng dạy theo hướng tư duy có hệ
thống bằng cách phối kết hợp các thành
phần khác nhau của bài giảng như: chương
trình, nội dung, phương pháp giảng dạy,
công nghệ, truyền thông. Sự phối kết hợp
một cách có hệ thống này là điều rất cần
thiết cho các giáo viên trong việc đào tạo
mỹ thuật ứng dụng hiện nay.
4. Xây dựng các mô hình học tập
song hành và gắn liền với thực tiễn
Học tập đi đôi với thực hành là cách
thực tế nhất từ trước đến nay nền giáo dục
nước ta hướng đến. Trong đào tạo MTUD,
việc học và hành này càng trở nên quan trọng.
Các cơ sở đào tạo luôn hướng đến việc mở
các xưởng thực hành để sinh viên có thể thực
tập ngay sau những giờ học lý thuyết.
Trong quá trình tiếp thu lý thuyết tại
xưởng, sinh viên có điều kiện để thấy người
thầy thị phạm, thao tác trên máy móc, thiết
bị. Đây là những bài học từ thực tế sinh
động, giúp cho người học dễ nắm bắt kiến
thức hơn là những bài giảng lý thuyết khô

khan trên các giảng đường. Dạy và học hiện
nay mang tính truyền bá kiến thức đại trà,
do đó mô hình học tại xưởng hướng đến đào
tạo từng con người về kỹ năng hành nghề.
Trong quá trình học tại xưởng, các kỹ năng
của sinh viên sẽ được bộc lộ và được tôi
luyện. Được chứng kiến cách làm việc của
các chuyên gia giúp cho sinh viên có những
hứng thú trong công việc. Bởi lẽ, một hành
vi sáng tạo nhiều khi gây nên niềm cảm
hứng cho một hành vi sáng tạo khác.
Học tập trong các môi trường sản
xuất của các doanh nghiệp mang lại lợi ích
thiết thực. Những kiến thức mà sinh viên
thu được xuất phát từ thực tế cuộc sống.
Đó là những bài học sống động, bổ ích mà
họ mang theo trong hành trang của mình
sau khi tốt nghiệp [1]
5. Kết luận
Có thể nói, trong nhiều năm qua, công
tác đào tạo MTUD đã góp phần nâng cao
chất lượng cuộc sống, góp phần vào sự thành
công cho tăng trưởng, phát triển kinh tế và
thay đổi bộ mặt xã hội. Mặc dù công tác đào
tạo MTUD còn phải đối mặt với nhiều khó
khăn, rào cản và thách thức như hiện nay,
nhưng những thách thức đó đồng thời cũng
mang đến nhiều cơ hội cho công tác đào tạo
MTUD, để tìm ra những tầm nhìn, những
hướng đi mới, mang lại nhiều giá trị hơn cho
sinh viên và nguồn nhân lực MTUD. Bằng
cách “bắt tay” với doanh nghiệp; Luôn cập
nhập và nâng cấp phương pháp giảng dạy
từ phía người dạy; Xây dựng các mô hình
học tập song hành và gắn liền với thực tiễn;
Tận dụng thành tựu của công nghệ mới, hợp
tác với các lực lượng công nghiệp hiện có
để đưa ra chiến lược xây dựng một mô hình
đào tạo MTUD mới, có hiệu quả, giúp nhà
trường, và sinh viên định hình một cách làm
việc và học tập mới.
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Thời điểm hiện tại chính là thời
khắc tái tạo hệ thống đào tạo ở các trường
đại học tại Việt Nam, từ đó xây dựng công
tác đào tạo MTUD trở thành bệ đỡ, là nền
tảng chuẩn bị đầy đủ hành trang về kiến
thức, về kỹ năng cho sinh viên MTUD
thành công trong một tương lai mới, trong
một thế giới phát triển./.
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INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATIONS TO STRENGTHEN THE
LINKS BETWEEN THE SCHOOL AND ENTERPRISES IN TRAINING
FINE ARTS APPLICATION
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Tóm tắt: Đào tạo MTUD đã và đang có sự biến đổi lớn lao trong Kỷ nguyên KTS do sự
ảnh hưởng của cách mạng khoa học kỹ thuật. Thị trường biến đổi rất nhanh và nhu cầu nhà
tuyển dụng cũng thay đổi. Nhiều ngành nghề mới ra đời, nhiều vị trí công việc mới xuất hiện,
nhiều công đoạn mới và yêu cầu kỹ năng mới đòi hỏi nhà thiết kế MTUD phải đáp ứng. Để
các Trường đào tạo ra nhà thiết kế MTUD đáp ứng được nhu cầu của Doanh nghiệp thì việc
gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và người sử dụng nguồn lực được đặt ra cấp thiết hơn lúc
nào hết. Bài viết này bàn luận và đưa ra những giải pháp ứng dụng CNTT nhằm tăng cường
mối liên kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong Đào tạo MTUD đem lại hiệu quả cao.
Từ khóa: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật số, Mỹ thuật Ứng dụng, liên kết đào tạo, Nhà trường,
Doanh nghiệp.

Abstract: Applied art training has been a great change in the Digital Age due to the
influence of the scientific and technological revolution. The market changes very fast and
employers’ needs also change. Many new occupations are born, new positions are emerging,
new stages and new skills are required that the applied art designer must meet. In order for
the training schools to create applied art designers to meet the needs of enterprises, the closer
connection between training institutions and resource users is more urgent than ever. This
article discusses and provides solutions to apply information technology to enhance the link
between the University and Enterprises in Applied Fine Arts Training with high eﬃciency.
Keywords: Information Technology, Digital, Applied Arts, training links, Schools, Businesses.

* Trường Đại học Sài Gòn
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1. Đặt vấn đề
Ngày nay, nền kinh tế tri thức và quá
trình toàn cầu hóa biến đổi giáo dục trở thành
một dạng dịch vụ đặc biệt trong xã hội. Nó
đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải luôn vận động
thực hiện tốt 3 chức năng cơ bản là đào
tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ giáo
dục đáp ứng nhu cầu xã hội. Suy cho cùng
thì sứ mệnh của các cơ sở đào tạo là cung
cấp nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu
xã hội. Người học sau khi ra trường có đủ
phẩm chất và năng lực chuyên môn sẵn sàng
tham gia vào quá trình lao động sản xuất,
kiến thiết xã hội. Bên cạnh đó, quá trình toàn
cầu hóa cũng đã tạo điều kiện thuận lợi thúc
đẩy giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm,
chuyển giao và tiếp nhận công nghệ đào tạo
tiên tiến giữa các nhà trường với nhau và tạo
nên mối quan hệ liên kết chặt chẽ giữa nhà
trường với xã hội.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở Việt
Nam, quan hệ của các cơ sở đào tạo với
doanh nghiệp không hề dễ dàng, chủ yếu
thông qua các mối quan hệ cá nhân nên
hiệu quả không cao. Trong khi đó, thế giới
đã và đang tiến hành cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0. Tận dụng CNTT trong việc kết
nối thế giới vạn vật (IoT) trở thành một
mạng lưới rộng khắp toàn cầu. Trong giới
hạn của bài viết này, chúng tôi sẽ nêu ra
những khó khăn thách chức của các cơ sở
đào tạo MTUD trong việc mở rộng mối
liên kết với các doanh nghiệp, đồng thời
đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường
mối liên kết này bằng cách ứng dụng
CNTT trong hoạt động của mỗi bên.
2. Thực trạng mối quan hệ giữa
nhà trường và doanh nghiệp hiện nay
Một là, mối quan hệ tương tác giữa
nhà trường (là nơi đào tạo nhân lực) và
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doanh nghiệp (là nơi sử dụng nhân lực)
chưa thực sự gắn kết, hoặc gắn kết không
hiệu quả. Về phía nhà trường, designer
được đào tạo không hướng đến thị trường
lao động, chưa đáp ứng được nhu cầu của
nhà tuyển dụng. Về phía doanh nghiệp,
thông tin phản hồi từ thị trường lao động
không được cung cấp kịp thời đến cơ sở
đào tạo; không có kênh thông tin ngược lại
cho cơ sở đào tạo là nơi cung cấp nguồn
nhân lực cho mình. Nguyên nhân chính là
do thiếu thông tin.
Hai là, quan hệ giữa nhà trường với
các doanh nghiệp hiện nay chủ yếu dừng
lại ở khâu tìm kiếm việc làm và địa điểm
thực tập cho SV. Các lĩnh vực khác như:
chuyển giao KHCN, chuyển giao tri thức,
biến những ý tưởng thiết kế của GV, SV
thành lợi ích cho cả doanh nghiệp và nhà
trường hầu như chưa thể triển khai rộng
rãi đến với doanh nghiệp. Vấn đề là nhà
trường có nhân lực chất lượng cao (GV,
SV chuyên môn), có sản phẩm thiết kế
rất tốt... nhưng lại không biết triển khai ở
đâu, bằng cách nào, với đơn vị nào, với
ai... Nguyên nhân chính cũng là vì thiếu
thông tin và phương thức truyền thông
chưa phù hợp.
Ba là, thông tin phản hồi và đầu tư
để hỗ trợ cho đào tạo của nhà trường từ
các Doanh nghiệp còn hạn chế. Luật Giáo
dục, điều 97 cũng đề ra trách nhiệm xã hội
của các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế
là “giúp nhà trường tổ chức các hoạt động
giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo điều
kiện cho nhà giáo và người học tham quan,
thực tập, nghiên cứu khoa học”... Việc các
doanh nghiệp đầu tư ngược lại cho trường
để hỗ trợ công tác đào tạo, hỗ trợ các nhà
thiết kế trẻ trong tương lai nhằm nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực là cần thiết và
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cần được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên,
không phải do doanh nghiệp không muốn
hỗ trợ, đầu tư cho các cơ sở đào tạo mà
là họ không có kênh liên lạc và xúc tiến
việc hỗ trợ đầu tư cho những nhu cầu đào
tạo của nhà trường... Vấn đề là hỗ trợ cho
ai, đồ án nào, lĩnh vực gì, quyền lợi như
thế nào khi hỗ trợ... Nguyên nhân chính
cũng là do Doanh nghiệp thiếu thông tin
và kênh liên lạc.
Bốn là, mối quan hệ tương tác giữa
nhà trường với doanh nghiệp là nhu cầu
khách quan xuất phát từ lợi ích của hai
phía. Nhà trường cần phải nhanh chóng
cập nhật nhu cầu của thị trường lao động
từ doanh nghiệp, thay đổi chương trình
đào tạo cho phù hợp, nâng cao chất lượng
đào tạo. Trên thực tế, thông tin phản hồi về
nhu cầu thì trường (Doanh nghiệp) không
phải lúc nào cũng đầy đủ và được cập nhật
kịp thời. Do đó mà chương trình đào tạo
thường có sự lạc hậu nhất định so với nhu
cầu thị trường. Doanh nghiệp cung cấp/
phản hồi thông tin kịp thời về nhu cầu
của thị trường sáng tạo cho các cơ sở đào
tạo là quan trọng trong quá trình đổi mới
chương trình đào tạo.
Năm là, hiện nay nhiều SV theo
học MTUD chọn ngành nghề sai nguyện
vọng và sở trường của họ do thiếu thông
tin. Thiếu hệ thống tư vấn từ nhà trường
về sở trường và xu hướng phát triển của
ngành nghề đào tạo của nhà trường. Thêm
vào đó là chất lượng chuyên môn, kỹ năng
của SV chưa đáp ứng được nhu cầu nhà
tuyển dụng. Thực tế cho thấy tỉ lệ SV
trúng tuyển các đợt tuyển dụng của các
Doanh nghiêp đạt rất thấp. Doanh nghiệp
tuyển được designer nhưng không đúng
với ngành nghề cần tuyển. Phải đào tạo
lại... Do thiếu thông tin về nhu cầu người

tuyển dụng và thành phần tuyển dụng đến
được với SV sau khi tốt nghiệp.
Sáu là, năng lực của GV, nghiên
cứu viên, chuyên gia của trường đào tạo
MTUD còn hạn chế và có phần lạc hậu
so với sự phát triển rất nhanh của xã hội.
Việc cập nhật thông tin về công nghệ, kỹ
thuật hiện đại cũng như những trải nghiệm
thực tế trong lĩnh vực công nghệ và công
nghiệp sáng tạo của GV chưa được phát
huy và chưa được duy trì thường xuyên.
Kết nối kiến thức học thuật với thực tiễn
xã hội dựa trên các thông tin thu thập được
từ các doanh nghiệp của giảng viên còn
lúng túng. Điều này cũng một phần là do
thiếu cập nhật thông tin...
3. Giải pháp ứng dụng CNTT
nhằm tăng cường mối liên kết giữa Nhà
trường và Doanh nghiệp hiện nay
Một là, sử dụng kỹ thuật Crawler
để lấy thông tin từ website của các doanh
nghiệp. Crawler là 1 từ để ám chỉ các
công cụ (phần mềm, modules, plugins...
hay đơn giản chỉ là 1 funtion nhỏ) có
chức năng chính là tự động phân tích dữ
liệu từ nguồn nội dung sau đó bóc tách
những thông tin cần thiết theo tiêu chí mà
nó được lập trình viên hệ thống thiết lập.
Do đó có thể dùng thư viện PHPCrawl để
lấy dữ liệu tự động từ website của doanh
nghiệp [3]. Cách khác để có thông tin
từ thị trường/doanh nghiệp, các trường
cần chủ động xây dựng một cổng thông
tin (website chính thức), hoặc một chức
năng phản hồi tự động từ website của nhà
trường. Chức năng này luôn trong trạng
thái kết nối “lắng nghe” phản hồi từ thị
trường. Bộ phận admin phải cập nhật và
có báo cáo hàng tuần về những biến đổi
của thị trường, xu thế thiết kế, nhu cầu
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tuyển dụng, công việc bán thời gian, công
việc dành cho các freelancer... để bộ phận
phân tích và xử lý thông tin có được một
bức tranh tương đối hoàn thiện về nhu cầu
thị trường designer.
Hai là, ứng dụng các phần mềm
khảo sát trực tuyến. Thực tế cho thấy, sự
lạc hậu tương đối giữa chương trình đào
tạo so với sự phát triển của xã hội. Thông
qua Internet, chương trình đào tạo MTUD
của các cơ sở đào tạo trên toàn thế giới
được công khai, so sánh, đối chiếu và có sự
kế thừa phát triển một cách nhanh chóng.
Trước đây, việc cập nhật một chương trình
đào tạo phải trải qua quy trình và tốn khá
nhiều thời gian và tiền bạc. Hiện nay, với
sự trợ giúp của các công cụ khảo sát trên
Internet, nhà trường có thể tiến hành khảo
sát nhanh chóng đối với GV, SV, Doanh
nghiệp, Chuyên gia, Cựu SV... Ưu điểm
là: rẻ hơn, chính xác hơn, phân tích nhanh
hơn, dễ dàng sử dụng hơn cho người tham
gia, mẫu giao diện đa dạng hơn, trung
thực hơn, nhiều lựa chọn và linh hoạt
hơn..., Điển hình như có thể sử dụng một
số công cụ như: Google+, SoGoSurvey,
LimeSurvey, Survey Monkey, Email...
Để làm tốt công tác quan hệ doanh
nghiệp và hỗ trợ sinh viên, qua mỗi đợt
thực tập, Nhà trường cần tiến hành khảo
sát, lấy ý kiến đánh giá của các doanh
nghiệp về kỹ năng, thái độ và nội dung
chuyên đề thực tập của sinh viên có phù
hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh
nghiệp hay không. Đồng thời còn đề nghị
các đơn vị này cho ý kiến đánh giá thêm
về chất lượng đào tạo của trường thông
qua chương trình và đề cương thực tập của
sinh viên trường trong thời gian thực tập
tại đơn vị. Để làm nhanh và hiệu quả, các
form khảo sát sẽ được gửi trực tiếp qua
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email của từng doanh nghiệp hoặc được
đăng tải trên website của cơ sở đào tạo...
Việc khảo sát nhu cầu nhân lực của thị
trường cũng như lấy ý kiến phân tích thị
trường lao động của các chuyên gia chưa
được thực hiện một cách chuyên nghiệp,
có hệ thống và toàn diện nên nội dung
chương trình đào tạo chưa thật sự sát với
nhu cầu của người sử dụng lao động.
Ba là, ứng dụng mạng xã hội trong
truyền thông hình ảnh của nhà trường
và tăng cường tương tác với xã hội. Bộ
phận Admin website của các trường có
thể theo dõi Facebook, Instagram và
Twitter để đánh giá những gì xã hội nghĩ
về cơ sở đào tạo. Có thể coi đó là một
cách khảo sát thông tin khi so sánh bài
viết tích cực và tiêu cực. Hoặc có thể
triển khai áp dụng các phần mềm theo
dõi social media để khai thác thông tin
hơn nữa (data mining). Các bài viết trên
social media sẽ thường được ca ngợi hết
lời hay phê bình mọi mặt, vì vậy nhà
trường sẽ được tiếp xúc với một lượng
lớn các thông tin phản hồi [2]. Thêm vào
đó, đây còn là một công cụ có thể giúp
cơ sở đào tạo so sánh hiệu suất của mình
với đối thủ cạnh tranh một cách rõ ràng
nhất. Một số mạng xã hội hiện nay có thể
khai thác để truyền thông hình ảnh của
nhà trường: Facebook, Twister, Linked...
Bốn là, hiện nay ở các tỉnh/thành
đã có website (sàn giao dịch việc làm)
kết nối trực tiếp đến các cổng thông tin
điện tử của chính quyền (Tỉnh/Bộ) hoặc
các khu công nghiệp. Thông tin tuyển
dụng, yêu cầu chất lượng... Về thông tin
việc làm, về định hướng nghề nghiệp, về
phát triển kỹ năng, kỹ xảo đáp ứng nhu
cầu doanh nghiệp, được công khai....
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Thí dụ điển hình như trang web http://
www.vieclamhcm.net/ [4] của TP.HCM.
Kết nối các cơ sở đào tạo MTUD, doanh
nghiệp tuyển dụng, hoạt động cộng
đồng... Các cơ sở đào tạo cần cung cấp
thông tin các khóa học ngắn hạn (sơ cấp
nghề, trung cấp nghề), các khóa đào tạo
theo đơn đặt hàng giúp doanh nghiệp cập
nhật và nâng cao năng lực nguồn nhân
lực của họ, hoặc tuyển dụng bán thời gian
SV thực tập làm những việc mùa vụ...
thay vì phải tuyển dụng mới nhân viên
làm việc toàn thời gian.
Năm là, để ứng dụng CNTT mạnh ở
các trường cần triển khai phát triển nguồn
nhân lực hoạt động trong lĩnh vực CNTT
(nhân lực chuyên gia có kinh nghiệm
CNTT, máy móc, trang thiết bị, phản hồi
thông tin, áp dụng KHKT và chuyển giao
công nghệ...). Cơ sở vật chất và trang
thiết bị dạy học ở các trường mặc dù đã
được đầu tư với lượng khá đầy đủ để
giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực
MTUD nhưng lại chưa được quản lý và
khai thác một cách có hiệu quả [1]. Do đó,
nhà trường cần đẩy mạnh việc đào tạo bồi
dưỡng đội ngũ giảng viên, chuyên gia đáp
ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng
cao về CNTT và TT. Đây cũng chính là lực
lượng trực tiếp xử lý các thông tin về nhu
cầu thị trường lao động phản hồi từ các
doanh nghiệp để đề xuất một chương trình
đào tạo phù hợp. Đồng thời, đây cũng là
lực lượng chủ chốt để triển khai việc tiếp
thị và chuyển giao công nghệ, chuyển giao
tri thức cho doanh nghiệp, làm lợi cho nhà
trường và cả doanh nghiệp.
Sáu là, khuyến nghị Bộ VH, TT và
DL xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu,

kết nối các cơ sở đào tạo trong việc trao đổi
nguồn lực: giảng viên, chuyên gia nghiên
cứu KHCN, sinh viên, chương trình, học
liệu, dự án NCKH... chia sẻ thông tin sinh
viên đầu vào, đầu ra... kết nối với các
doanh nghiệp hỗ trợ các trường khảo sát
thị trường lao động, dự báo nhu cầu nhân
lực các ngành nghề cũng như những phân
khúc yêu cầu khác nhau. Như vậy, các
trường sẽ thuận lợi hơn trong khảo sát thị
trường theo đặc thù của đơn vị mình, từ
đó quay trở lại xác định mục tiêu đào tạo,
định hướng phát triển các ngành nghề đào
tạo, điều chỉnh sứ mệnh trường phù hợp
với sự phát triển của xã hội.
4. Kết luận
Để biết được nhu cầu của xã hội
(doanh nghiệp) về sử dụng nguồn nhân
lực, các cơ sở đào tạo buộc phải nghiên
cứu thị trường nguồn nhân lực và thỏa
mãn nhu cầu của thị trường này. Doanh
nghiệp muốn có nguồn nhân lực đáp ứng
được nhu cầu của mình cũng buộc phải
tự đào tạo hoặc liên kết đào tạo với các
cơ sở đào tạo để có được nguồn nhân lực
như mong muốn. Đây chính là mối liên
hệ, hợp tác giữa nhà trường vào doanh
nghiệp. Bản chất của mối quan này chính
là những giao dịch giữa các cơ sở đào tạo
và các tổ chức sản xuất kinh doanh vì lợi
ích của cả hai bên.
Trước sự phát triển như vũ bão của
công nghệ, giáo dục ĐH cũng đang đứng
trước nhiều thách thức. Cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ 4 khiến giáo dục ĐH
bị đặt trước nhiều thách thức rất lớn. Ứng
dụng CNTT trong việt đẩy mạnh việc
liên kết hợp tác này và khai thác giá trị
của nó để đem lại lợi ích cho cả doanh
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nghiệp, nhà trường và sinh viên/người
học. Nhờ có sợi dây kết nối giữa nhà
trường và doanh nghiệp có thể xác lập
được một phương thức trao đổi thông tin
một cách hợp lý nhằm thúc đẩy sự phối,
kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với
doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp cung
cấp thông tin một cách kịp thời về nhu
cầu lao động và hỗ trợ trong quá trình
đào tạo, giúp nhà trường cập nhật chương
trình đào tạo và nâng cao chất lượng đào
tạo và chuyển giao công nghệ.
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Tóm tắt: Để đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như chất lượng sản phẩm thiết kế đồ
họa trong tình hình hiện nay cho thấy rất cần được khắc phục những hạn chế hiện tồn từ
trong chương trình đào tạo. Mặt khác, sự thiếu đồng bộ trong công tác giảng dạy và học tập
ở những cơ sở đào tạo thiết kế đồ họa đang tạo những quan tâm, lo ngại cho người làm quản
lý mỹ thuật cũng như người tham gia học tập, thiết kế. Bài viết bước đầu đưa ra phác thảo,
luận giải về giải pháp nâng cao, đổi mới chất lượng đào tạo thiết kế đồ họa ở Việt Nam hiện
nay, đồng thời đề cao vai trò của các doanh nghiệp (nơi tiếp nhận đầu ra cho các cơ sở đào
tạo nguồn nhân lực về thiết kế). Từ đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học
trong giai đoạn số hoá, đảm bảo sự phù hợp với bối cảnh Việt Nam hội nhập thế giới.
Từ khóa: Doanh nghiệp, Đào tạo thiết kế đồ hoạ, Giải pháp nâng cao chất lượng.

Abstract: In order to ensure the quality of training as well as the quality of graphic
design products in the current situation, it is necessary to overcome the existing limitations
in the training program. On the other hand, the lack of uniformity in teaching and learning
in graphic design training institutions is creating concerns and concerns for art managers as
well as participants in learning and designing. The article initially outlines and explains the
solutions to improve and innovate the quality of graphic design training in Vietnam today,
and emphasize the role of businesses (where receiving outputs for human resource training
establishments on design). Since then, contributing to innovation, improving the quality of
teaching and learning in the digitization phase, ensuring the suitability with the context of
Vietnam’s integration into the world.
Keywords: Enterprise, Graphic design training, Quality improvement solutions.
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1. Đặt vấn đề
Ngành thiết kế mỹ thuật ứng dụng
nói chung, thiết kế đồ họa nói riêng ở Việt
Nam những năm gần đây luôn đồng hành,
đáp ứng kịp thời những nhu cầu về đời sống
thẩm mỹ của xã hội trong thời kỳ đổi mới và
hội nhập quốc tế. Những sản phẩm thiết kế
đồ họa đã tác động tích cực/nâng cao trình
độ thẩm mĩ của người dân trong xã hội hiện
đại. Tuy nhiên, khi hội nhập kinh tế toàn
cầu đòi hỏi phải nâng cao chất lượng về
hình thức, mẫu mã sản phẩm cũng như bản
quyền thiết kế. Sự cạnh tranh giữa các công
ty, xí nghiệp cho thấy đã lấy yếu tố thẩm
mỹ công nghiệp làm mũi nhọn để đầu tư
phát triển. Vì thế họa sĩ thiết kế đóng vai trò
quan trọng xây dựng lên những biểu tượng,
góp phần nhận diện bản sắc văn hoá, thúc
đẩy sản xuất kinh doanh hàng hoá tiến bộ.
Những năm gần đây đã có nhiều cơ sở đào
tạo họa sĩ thiết kế, tạo cơ hội việc làm cho
người học và đáp ứng kịp thời nhu cầu của
nhà tuyển dụng/doanh nghiệp. Song thực
tế cho thấy mỗi cơ sở đào tạo lại ban hành
chương trình và kế hoạch đào tạo riêng có
thể từ 4 - 5 năm cũng như thực hiện những
ưu điểm/lợi thế của mình: giáo trình, đội
ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, mối quan
hệ với các cơ cơ sở đào tạo nước ngoài...
Đứng trước sự phát triển của thời kỳ cách
mạng công nghiệp 4.0 đào tạo và sáng tác
thiết kế đồ họa về cơ bản đã biết vận dụng
những ưu điểm của công nghệ thông tin.
Nội dung bài viết bước đầu phác thảo về
giải pháp nâng cao chất lượng tại các cơ sở/
trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa cũng như
sự kết nối phù hợp giữa đội ngũ thiết kế và
các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.
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2. Giải pháp đổi mới và nâng cao
chất lượng đào tạo
2.1. Giải pháp đổi mới và nâng
cao chất lượng chương trình và phương
pháp giảng dạy
Những sản phẩm thiết kế đồ họa
thường cho thấy sự tối giản về hình và
màu, cũng có nghĩa là ít khi các nhà thiết
kế sử dụng những biểu tượng hay hình thể
phức tạp cho một sản phẩm/tác phẩm. Tuy
nhiên, sản phẩm thiết kế đồ họa thường là
những hình ảnh mang nặng tính thị giác,
ảnh hưởng, tương tác một cách trực tiếp
tới nhiều người, nhiều đối tượng sử dụng.
Theo đó thì không phải sản phẩm thiết kế
đồ họa nào cũng phục vụ cho mục đích là
thương mại, mà những hình ảnh được thiết
kế được kết hợp với nghệ thuật thiết kế chữ
mang đến những tín hiệu như những thông
điệp hữu ích, nhanh chóng và hiệu quả. Để
đạt được những tiêu chí đó thì các cơ sở đào
tạo đã đưa ra những định hướng, chiến lược
đào tạo nhằm đào tạ ra những hiệu ứng tích
cực phục vụ đắc lực cho đời sống thẩm mỹ
và đời sống xã hội. Đặc biệt là mục tiêu
đổi mới và hội nhập quốc tế. Mặc dù vậy
ở phần lớn các cơ sở đào tạo còn cho thấy
những hạn chế trong việc thay đổi/đổi mới
nội dung và phương pháp đào tạo. Tại Hà
Nội, Tp. Hồ Chí Minh là 02 trung tâm có
nhiều trường, cơ sở đào tạo ngành thiết kế
đồ hoạ, nhưng nhìn chung vẫn cho thấy
sự “tự phát” trong chương trình cũng như
định hướng đào tạo. Nhìn từ mặt bằng các
cơ sở đào tạo này là chưa thật thống nhất
giữa đào tạo lý thuyết và thực hành. Một
số nơi còn lúng túng và chưa xác định rõ
quan niệm thực tế và thực hành đối với sinh
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viên thiết kế đồ hoạ. Đặc biệt là kế hoạch
đi ghi chép thực tế và chương trình thực
tập tại các doanh nghiệp, công ty... dẫn đến
tình trạng sinh viên thiết kế đồ họa còn mơ
hồ giữa việc học vẽ cơ bản và vẽ/thiết kế
trên máy. Bởi mỗi trung tâm đào tạo thiết
kế đồ họa có điều kiện và cơ sở vật chất
khác nhau, cũng như trình độ giảng viên
chưa thật thống nhất nên thường tạo cảm
giác cân nhắc, tính toán, chọn nơi học của
các sinh viên ngay từ buổi ban đầu. Chính
vì vậy mà hiện nay đứng trước sự đổi mới
và tiến bộ của những doanh nghiệp kỹ thuật
số đòi hỏi cần có những chiến lược, giải
pháp đồng đều mang tính hệ thống ở tất cả
các đơn vị, trường, trung tâm, cơ sở đào tạo
thiết kế đồ họa đó là:
Cần tham khảo chương trình và
phương pháp đào tạo thiết kế đồ họa ở một
số nước tiên tiến trên thế giới, đó cũng là
mô hình dạy học và học theo xu hướng hội
nhập quốc tế: “Bên cạnh những nhận thức
đã thay đổi cho rằng nghệ thuật Design
có một ý nghĩa quan trọng và có vai trò
mới trong thực tiễn văn hoá, nền kỹ thuật
phát triển mau lẹ của những năm cuối đã
làm thay đổi hẳn tính năng của nhiều thiết
bị và đồ dùng quen thuộc, yêu cầu ngành
Design phải đáp ứng được trên nhiều lĩnh
vực và nhiều cách thức sử dụng mới mẻ.
Sự phát triển của nền kỹ thuật đã tác động
mạnh mẽ một cách thường xuyên tới nền
thẩm mỹ” (1). Như thế, việc cập nhật với
nền kỹ thuật tiên tiến trên thế giới là yêu
cầu cần thiết cho việc cập nhật và ứng
dụng vào chương trình đào tạo các họa sĩ
thiết kế đồ hoạ. Mặt khác, cũng cho thấy
nội dung chương trình cũng cần được
thẩm định, tham khảo, thậm chí là biên

soạn sao cho phù hợp với nền giáo dục
của nước nhà một cách phù hợp nhất. Việc
thống nhất lấy người học làm trung tâm
cho thấy sự thống nhất không chỉ đối với
ngành thiết kế đồ họa mà còn được ứng
dụng với nhiều môn, ngành học từ chương
trình phổ thông đến đại học và cao hơn
hiện được áp dụng tích cực ở Việt Nam
hiện nay.
Đối với chuyên ngành thiết kế đồ
họa được xem là ngành đặc thù vậy nên
tránh tình trạng đào tạo ào ạt, hàng loạt làm
giảm đi tính chất lượng cho việc ứng dụng
vào thực hiện công việc chuyên ngành của
đội ngũ họa sĩ thiết kế. Thời gian chương
trìnhđào tạo còn chưa thật thống nhất giữa
các trường/cơ sở đào tạo. Một số trường
đại học vẫn đào tạo ngành thiết kế đồ họa
5 năm, trong khi có những nơi khác đã
rút chương trình xuống còn 4 năm, ví dụ
như ở một số trường thuộc hệ thống công
lập hoặc các trung tâm chuyên đào tạo về
thiết kế. Dù vậy, cũng cần cân nhắc, chia
sẻ, tham khảo để thống nhất chương trình
cũng như phương pháp đào tạo tín chỉ nếu
nhận thấy phù hợp với chất lượng đào tạo
và phù hợp với nền kinh tế mở cửa, hội
nhập hướng tới thị trường toàn cầu.
2.2. Giải pháp đổi mới và nâng cao
chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin
vào giảng dạy và học tập nghiên cứu
Môi trường mang tính chuyên nghiệp
về đào tạo mỹ thuật chính là không gian
hữu ích và phù hợp nhất cho sinh viên theo
suốt quá trình học tập của mình. Nhưng,
môi trường học tập và đào tạo ấy phải đảm
bảo được những tiêu chuẩn cơ bản nhất về
cơ sở vật chất, công cụ thực hành cho từng
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sinh viên, đặc biệt là hệ thống máy tính, kết
nối Internet và thông tin toàn cầu. Áp dụng
công nghệ thông tin không chỉ dành cho
họa sĩ thiết kế mà còn phục vụ, đồng hành
cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập,
nghiên cứu, sáng tạo từ thế mạnh của thiết
kế đồ hoạ. Điều này cho thấy, các trường,
trung tâm cần thường xuyên cập nhật, kiểm
tra thay đổi mới trang thiết bị phục vụ cho
sinh viên thiết kế đồ họa cũng như giảng
viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy
kiến thức về lý thuyết và thực hành. Đổi
mới và nâng cao chất lượng việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào dạy và học thiết
kế đồ họa sẽ tạo khoảng cách gần gũi giữa
người dạy và người học. Tuy nhiên, công
nghệ thông tin còn giúp cho sinh viên có
năng lực làm việc nhóm và làm việc, nghiên
cứu độc lập từ những gợi ý của người dạy.
Ví dụ như thông qua những bài mẫu, hình
ảnh, kịch bản, hình minh hoạ... giúp cho
sinh viên rút ngắn thời gian thao tác trên
máy và chủ động hơn trong thao tác sáng
tác thiết kế. Chính nhờ có công nghệ thông
tin mà sinh viên có điều kiện chọn lựa thời
gian, điều kiện học tập cho mình, kể cả đối
với những môn học lý thuyết. Như vậy mới
đáp ứng được tính đặc thù vừa mang tính
nghệ thuật vừa mang tính kỹ thuật cho một
họa sĩ thiết kế phải đảm bảo được kiến thức
khoa học và công nghệ.
Cần đảm bảo lực lượng chuyên môn
giảng dạy cho các bộ môn cũng như kỹ
năng sử dụng công nghệ thông tin, nên
trao đổi hoặc mời/hợp tác với những nhà
khoa học, chuyên môn, chuyên gia về lĩnh
vực thiết kế, chế tạo, in ấn... có nhiều kinh
nghiệm năng động tới trao đổi, truyền đạt
kinh nghiệm cho các sinh viên, giảng viên
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quan tâm. Để sau khi ra trường họ có thể
tham gia vào bất kỳ hoạt động sáng tạo ra
sản phẩm thiết kế đáp ứng kịp thời cho đời
sống thẩm mỹ cũng như nhu cầu của xã
hội như: thiết kế đồ họa quảng cáo, thiết
kế thời trang, thiết kế tạo dáng sản phẩm,
thiết kế nội thất...
Kết hợp với tính hữu ích của công
nghệ thông tin giúp cho người học có thêm
kỹ năng cập nhật, hội nhập với kinh tế thế
giới, nhằm có tư duy và sự sáng tạo trong
quá trình học tập và sáng tác sau khi ra
trường: “Trong hội nhập kinh tế thế giới,
thị trường như một dòng chảy. Sự điều
tiết hàng hoá của thị trường là quy luật tự
nhiên (chỗ nào thiếu hàng; hàng hoá nói
thừa sẽ đến. Nơi nào hàng hoá đắt, hàng
rẻ sẽ vào; nơi nào hàng hoá xấu, sản phẩm
tốt, đẹp sẽ tràn vào). Cái thiếu sẽ được lấp
đầy. Cái xấu sẽ tan biến - nhường chỗ cho
cái tốt, cái đẹp thế chân!” (2). Điều đó cho
thấy, sự ứng dụng của công nghệ thông
tin càng ngày càng trở nên cần thiết, cạnh
tranh lành mạnh hay ứng dụng kịp thời sẽ
thúc đẩy sự sáng tạo và sản xuất tiến bộ.
Đồ họa vi tính được ứng dụng vào thiết kế
mẫu, xử lý ảnh, báo chí, dàn trang, công
nghệ in màu tiên tiến. Theo đó, đổi mới,
nâng cao ưu điểm của công nghệ thông tin
vào giảng dạy và học tập thiết kế đồ họa
rất cần đến đổi mới từ chất lượng đầu vào.
Bên cạnh đó là việc nên chọn lựa, đề xuất
chương trình đào tạo cơ bản đó là: Nên
sử dụng đa dạng các phương pháp cũng
như công nghệ dạy và học ở các nước tiến
bộ trên thế giới, kết hợp những thế mạnh
của từng cơ sở đào tạo cũng như công ty/
doanh nghiệp. Đó cũng là mục tiêu đào
tạo lấy người học làm trung tâm nhưng
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phải kết hợp hài hoà với nhu cầu hội nhập
quốc tế và bối cảnh xã hội đất nước.
3. Giải pháp đổi mới têu chí, kết
nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp
Cũng giống như thiết kế mỹ thuật
công nghiệp, thiết kế đồ họa dựa trên
những thành tựu khoa học cụ thể, khái quát
hoá thành hình thức biểu đạt thẩm mỹ dẫn
đến quy luật và nguyên lý chung của hoạt
động thẩm mỹ trong đời sống xã hội. Thật
vậy, thiết kế đồ họa hình thành, phát triển,
ứng dụng dựa vào nhu cầu của đời sống
xã hội đương thời. Việc Hội nhập quốc tế
trong quá trình Đổi mới căn bản và toàn
diện áp dụng cho ngành thiết kế đồ họa đã
ghi dấu vai trò của các doanh nghiệp, công
ty nơi thu nhận các sinh viên thiết kế đồ họa
sau khi ra trường. Như thế, sản phẩm thiết
kế đồ họa được các doanh nghiệp tuyển
chọn, cũng như việc đón nhận các họa sĩ
thiết kế: “Như người bạn đường của công
nghiệp, giúp tạo cho sản phẩm một vẻ đẹp
giống như một tác phẩm nghệ thuật được
cảm nhận khi nhìn, khi sử dụng. Design
cải thiện cấu trúc hình dáng một sản phẩm
để có được sự hoà hợp bên trong với vẻ
ngoài” (3). Với tiêu chí đi tìm vẻ đẹp cho
sản phẩm nên các doanh nghiệp cũng khai
thác thị trường cùng với việc tuyển chọn
những họa sĩ thiết kế phù hợp. Mặc dù vậy,
các doanh nghiệp cũng cần đưa ra một số
tiêu chí như những giải pháp sử dụng người
lao động có khả năng làm ra các sản phẩm
có chất lượng thẩm mỹ.
Những nhà thiết kế được chọn lựa
vào doanh nghiệp là người đã hoàn thành
chương trình đào tạo cơ bản về thiết kế,
có trình độ chuyên môn vững: Trong đó

có kỹ năng thực hành sáng tác chuyên
ngành về thiết kế đồ hoạ, khả năng xử lý
tính ứng dụng của công nghệ thông tin
vào sản phẩm. Doanh nghiệp cũng nên
thường xuyên tổ chức những cuộc thi sáng
tác nhiều hơn nữa, tổ chức các buổi nói
chuyện trao đổi kinh nghiệm giữa những
chuyên gia về lĩnh vực thiết kế với những
sinh viên vừa tốt nghiệp, tạo sự gần gũi
và hướng dẫn cho họ làm quen với môi
trường làm việc được tốt hơn. Tạo điều
kiện để sinh viên mới ra trường có điều
kiện tiếp xúc với thị trường, tăng cường
sáng tác bằng những luận giải được đề
xuất từ yêu cầu tiêu chí của doanh nghiệp.
Bởi vì sản phẩm được ra đời từ nhu cầu
cuộc sống xã hội, nó bị quy chiếu bởi thiết
kế - sản xuất - tiêu dùng, vậy nên qua việc
làm quen với môi trường nhà thiết kế sẽ
làm quen và hiểu rằng bản thân họ cũng có
khả năng sáng tác/thiết kế với sự vận dụng
của tay nghề và sự thông minh của công
nghệ thông tin.
Các doanh nghiệp, công ty cần bổ
sung cho những nhà thiết kế trẻ sau khi ra
trường những kỹ năng cứng và mềm, trong
đó có vốn ngoại ngữ, mặc dù trong quá
trình học tập nghiên cứu tại cơ sở đào tạo
các sinh viên cũng đã được học ngoại ngữ.
Bởi vì ngoại ngữ chính là chiếc chìa khoá
quan trọng trong quá trình tiếp cận với mọi
nền tảng tri thức và phương thức hiện đại
trên thế giới. Khi nền kinh tế càng phát triển
thì vai trò của ngoại ngữ trở nên cần thiết,
sự cần thiết này song hành cùng những nhu
cầu về thiết kế mỹ thuật ứng dụng. Trong
khi một số nước trên thế giới như: Anh,
Pháp, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản... đã
áp dụng thành công những phương pháp

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion
này thì ở Việt Nam còn áp dụng theo tiêu
chí Tự phát. Nghĩa là cơ sở đào tạo và
doanh nghiệp chưa thật thống nhất đồng
đều ở tất cả các kỹ năng cũng như chương
trình đào tạo. Ví như ở trường học sẽ quan
tâm nhiều đến vấn đề lý thuyết cùng nhiều
môn học phụ trợ, còn tại các cơ sở dân lập
hoặc trung tâm nhỏ lại quan tâm đến thực
hành. Vì vậy nhà trường và doanh nghiệp
cần tăng cường tổ chức thực hiện cân bằng
giữa khoa học và thực hành mang tính kiện
toàn từ hệ thống giáo dục. Nhằm tránh tình
trạng sinh viên khi ra trường còn thiếu hụt
nhiều kỹ năng cũng như năng lực của một
nhà thiết kế, hoặc chưa đồng đều giữa các
cơ sở đào tạo. Điều này đồng nghĩa với việc
các cơ sở đào tạo luôn đầu tư nâng cao trình
độ cho đội ngũ giảng viên cập nhật được
nhiều kỹ năng, trình độ hiện đại chất lượng
tốt nhất. Có thể khắc phục bằng nhiều
phương pháp khác nhau, nhưng trong đó là
sự kết hợp với nhiều ngành, hiệp hội để kịp
thời nắm bắt được những thay đổi và phát
triển cũng như nhu cầu thẩm mỹ của xã hội.
Nếu khắc phục được những giải pháp trên
sẽ giúp các doanh nghiệp nhận ra tầm quan
trọng của tiêu chí sáng tác thiết kế đồ hoạ,
kết hợp hài hoà với cơ sở đào tạo (nơi cung
cấp đầu ra cho nhân lực thiết kế).
4. Giải pháp khắc phục những
hạn chế của công nghệ
Với sự phát triển mạnh mẽ của thời
kỳ số hoá, công nghệ thông tin như hiện
nay, việc áp dụng những ưu việt của máy
tính vào học tập và sáng tác thiết kế cho
thấy đã hỗ trợ tích cực cho người học,
người thiết kế. Nhờ có công nghệ thông
tin, internet để có thể kết nối toàn cầu một
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cách kịp thời, nhanh nhẹn, giảm được khá
nhiều thời gian cũng như công sức, đồng
thời đem lại sự tiện lợi, thẩm mỹ và hiệu
quả sử dụng cao. Tuy nhiên, bên cạnh
những ưu điểm được xem như là mặt mạnh
của công nghệ hiện đại thì thực tế cũng
có những hạn chế đang tồn tại hàng ngày
trong quá trình học tập cũng như sự đam
mê từ những nhà thiết kế, gây ảnh hưởng
không nhỏ đến tiến độ và chất lượng học
tập, sáng tác. Vì vậy cần khắc phục những
hạn chế sau từ công nghệ thông tin:
Cần tăng cường những ví dụ minh
hoạ, kỹ thuật các kinh nghiệm thiết kế có
áp dụng lý thuyết vào thực hành một cách
cuốn hút nhất. Nhằm mục đích giúp người
học tập trung nghe, nhìn và thích thú vào
nội dung bài giảng hơn. Bởi vì những môn
học lý thuyết thường cung cấp lượng kiến
thức cơ bản cho người học, góp phần gia
tăng khả năng hùng biện, luận giải, hiểu biết
cho người học cũng như có kinh nghiệm
thuyết trình, giải đáp những sáng tác/sản
phẩm thiết kế của mình sau khi ra trường.
Cần tránh tình trạng những giờ học
thực hành trên máy lại sa đà vào việc chơi
game, facebook, thụ động chờ giảng viên
đến tận nơi nhận xét. Thực trạng này xuất
hiện ở khá nhiều cơ sở đào tạo, thậm chí
cả giảng viên khi lên lớp cũng sa vào tình
trạng lợi dụng công nghệ thông tin để dùng
game, facebook hoặc xem ﬁlm. Chính từ
quan niệm thày và trò không cần gặp nhau
mà vẫn cập nhật được những thông tin qua
hệ thống mạng nên đã để lại hệ quả còn
nhiều lỗ hổng, sinh viên không nắm được
kỹ năng, kiến thức từ người dạy. Vì vậy
cần biết sử dụng công nghệ thông tin như
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một lợi thế cho bài giảng và gợi ý thực
hành tốt và hữu hiệu nhất.
Cần ngăn chặn quan điểm và hành
động sao chép/coppy những sản phẩm
có sẵn trên hệ thống mạng vào bài tập,
đồ án của mình. Tình trạng này xuất hiện
hầu khắp trong các cơ sở đào tạo tạo ra
sự gian lận, gây ảnh hướng xấu đến chất
lượng giảng dạy và hình ảnh sinh viên.
Thực trạng này cũng còn thấy cả trên một
số thiết kế ảnh hưởng đến bản quyền tác
giả cũng như bản quyền của nhãn hàng.
Điều dễ hiểu là khi mà các kênh thông tin
cứ tràn ngập, phổ biến và cực dễ tiếp cận
là điều kiện để những sinh viên hoặc nhà
thiết kế dễ dàng copy, nhái mẫu nhanh
chóng biến thành của riêng mình. Vì vậy,
từ mô hình đào tạo giảng viên cần nhận
xét thái độ làm việc của sinh viên cũng
như công ty cũng cử ra những giám sát
để ghi nhận những sinh viên, nhà thiết kế
thực sự có tư duy logic, đề cao danh dự,
đạo đức nghề nghiệp. Như thế sẽ khích lệ
được sự hứng thú, hăng say cho việc học
tập và làm việc bằng giá trị thực của quá
trình lao động.
5. Kết luận
Đối với ngành thiết kế đồ họa bên
cạnh những năng lực, kiến thức về mỹ
thuật thì máy móc và các công cụ hiện đại
góp phần hỗ trợ đắc lực cho sinh viên thiết
kế cũng như các nhà thiết kế. Từ những
giải pháp đổi mới về phương pháp, chương

trình dạy học, thực hành đến giải pháp kết
nối phù hợp giữa nhà trường và doanh
nghiệp cần được thay đổi theo hướng hiện
đại, ứng dụng và tương tác với đời sống
xã hội, đời sống thẩm mỹ. Từ những giải
pháp này cho thấy ít nhiều sẽ tạo điều kiện
cho người học sự chủ động về tiếp nhận
thông tin trong phạm vi đào tạo. Cũng nhờ
có sự tiện ích của công nghệ thông tin mà
rút ngắn được khoảng cách giữa học và
hành, ứng dụng lý thuyết vào thực hành
một cách hiệu quả, linh hoạt hơn. Giải
pháp cũng giúp cho sinh viên và nhà thiết
kế có khả năng tư duy và làm việc độc lập,
chứng minh khả năng chuyển tải kiến thức
từ người dạy đến người học bằng kết quả
đa dạng nhất. Từ đó giúp cho sinh viên
cũng như nhà thiết kế hăng say yêu thích,
tạo sự đa dạng, phong phú trong mạng lưới
ngành trong xu hướng hội nhập quốc tế.
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GẮN KẾT GIỮA CƠ SỞ ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ỨNG DỤNG
VỚI DOANH NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
NGUỒN NHÂN LỰC
ASSOCIATE BETWEEN FINE ART TRAINING FACILITIES APPLICABLE
TO ENTERPRISES TO IMPROVE HUMAN RESOURCE QUALITY
Võ Thị Thu Thủy*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 5/4/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/10/2019
Ngày bài báo được duyệt đăng: 24/10/2019
Tóm tắt: Trong lĩnh vực đào tạo mỹ thuật ứng dụng, doanh nghiệp có vai trò quan
trọng và cần thiết vì sự hỗ trợ về chuyên môn, vật chất cho cơ sở đào tạo cũng như tạo môi
trường hoạt động nghề cho sinh viên trên ghế nhà trường... góp phần để cơ sở đào tạo hoàn
thành tốt sứ mệnh của mình, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng hiệu quả
nhu cầu của doanh nghiệp. Các cơ sở đào tạo nặng về chuyên môn, lý thuyết về thiết kế có
tính thẩm mỹ, nghệ thuật cao, đòi hỏi tính ứng dụng và tương tác với xã hội rất lớn, luôn
cần thiết gắn với thực hành và thực tập trong môi trường công việc thực tế, điều này chỉ thật
thuận lợi khi có mối liên kết với các doanh nghiệp và xã hội. Từ góc độ đào tạo nguồn nhân
lực và hoạt động liên kết với doanh nghiệp tại trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí
Minh những năm gần đây để xem xét vai trò, tác động của việc liên kết này nhằm nâng cao
năng lực, hiệu quả trong công tác đào tạo, nghiên cứu giảng dạy, học tập và thực hành của
ngành thiết kế mỹ thuật ứng dụng cũng như nhìn nhận đúng vai trò, trách nhiệm của mỗi bên
từ đó tìm kiếm các giải pháp nhằm mở rộng, khai thác hiệu quả các liên kết, hỗ trợ của các
doanh nghiệp với cơ sở đào tạo trong nhất là trong bối cảnh kỹ thuật công nghệ hiện đại có
những buớc tiến vượt bậc hiện nay.
Từ khóa: Mỹ thuật ứng dụng, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực.

Abstract: In the field of applied art training, businesses play an important and
necessary role because of the professional and material support for the training flag as
well as creating a working environment for students on the school chair.... contributing to
the training facility to fulfill its mission, thereby improving the quality of human resources,
eﬀectively meeting the needs of the business. The training institutions are heavy in terms
of expertise, the theory of aesthetic design, high art, requires great applicability and

* Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
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interaction with society, always necessary associated with practice and practice in the
environment. real-world job market, this is only advantageous when having connections with
businesses and society. From the perspective of training human resources and associated
activities with enterprises at the Ho Chi Minh City University of Architecture in recent
years to consider the role and impact of this linkage to improve capacity, eﬀectiveness
in the training, research, learning and practice of applied art design industry as well as
recognizing the roles and responsibilities of each party from which to seek solutions to
expand, exploit eﬀectively the links and support of enterprises with training institutions,
especially in the context of modern technology and advances.
Keywords: Applied art, training facility, enterprise, human resource training.

1. Đặt vấn đề
Nhiệm vụ của đào tạo hệ đại học và
cao đẳng về mỹ thuật ứng dụng (MTUD)
nhẳm cung cấp nguồn nhân lực chất xám
lành nghề và có chất lượng cao phục vụ nhu
cầu nhân lực của xã hội và các doanh nghiệp
(DN). Các cơ sở đào tạo về lĩnh vực thiết
kế, nguồn nhân lực có nhiều tố chất về thẩm
mỹ, nghệ thuật cho mọi lĩnh vực trong cuộc
sống, nên tính ứng dụng và tương tác với xã
hội thông qua DN là rất cần thiết, điều đó tác
động làm thay đổi cơ bản phương thức giảng
dạy, đào tạo sinh viên (SV) tiếp cận với môi
trường hoạt động nghề trong học tập và thực
hành, tư duy sáng tác để sinh viên có những
kỹ năng, tố chất đáp ứng tốt nhu cầu nguồn
nhân lực cho phát triển, tiến bộ của xã hội.
Tuy nhiên, vấn đề này đến giờ vẫn chưa thật
sự được quan tâm đúng mực, thiếu cái nhìn
tổng thể về vai trò, trách nhiệm và sự cần
thiết có những mối liên kết trong môi trường
đào tạo với các DN và xã hội. [tr75, 6]
Hội thảo - tọa đàm lần này đã nêu
chủ đề “Đào tạo đại học cao đẳng ngành
MTUD gắn với thực tiễn xã hội, đáp ứng
nhu cầu sử dụng lao động của doanh
nghiệp” là vấn đề có tính thời sự trong
thời điểm đào tạo MTUD đang đối diện
với những thách thức khi cuộc các mạng
công nghệ biến chuyển nhanh, cũng như

tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam
hiện nay. Hợp tác, liên kết giữa các cơ sở
đào tạo và doanh nghiệp, hướng đến giải
quyết không chỉ việc làm cho SV mà còn
là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đáp ứng nhu cầu cho các DN, xã hội.
Với các tiêu chí cụ thể của hội
thảo, chắc chắn sẽ là một cơ hội quý báu
để các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp có
dịp cùng nhìn lại xem xét vấn đề và tìm
kiềm những giải pháp, để xuất cụ thể
là rất thiết thực và hữu ích. Từ góc độ
làm công tác giảng dạy, chúng tôi muốn
đề cập đến vai trò, tác động với những
mặt tích cực và hạn chế của việc liên kết
này nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả
trong công tác đào tạo, nghiên cứu giảng
dạy, học tập của ngành thiết kế ứng dụng
cũng như nhìn nhận đúng vai trò, trách
nhiệm của mỗi bên, tìm kiếm các giải
pháp nhằm thiết lập, khai thác hiệu quả
các liên kết và hỗ trợ của các DN với cơ
sở đào tạo trong nhất là trong bối cảnh
kỹ thuật công nghệ hiện đại, biến đổi
nhanh chóng như hiện nay.
2. Sự liên kết giữa cơ sở đào tạo
và doanh nghiệp có tầm và vai trò
quan trọng
Các cơ sở đào tạo bên cạnh việc
truyền đạt những kiến thức, học thuật,

Nghiên cứu trao đổi ● Research-Exchange of opinion
phương pháp học tập, còn cần tính thực
tiễn, tính ứng dụng và tương tác với môi
trường hoạt động nghề thực tế, điều đó
ngày càng tác động làm thay đổi cơ bản
phương thức đào tạo. Người học cần sớm
tiếp cận thực hành, khai triển thiết kế trong
xưởng, thử nghiệm khai triển sản phẩm
thật tại cơ sở sản xuất vì có thể tiếp cận
vật liệu, trang thiết bị sản xuất giúp cho
quá trình sáng tác thiết kế sát thực tế, có
tính ứng dụng, qua đó tích hợp những kỹ
năng, tố chất đáp ứng tốt nhu cầu nguồn
nhân lực và sự phát triển, tiến bộ của xã
hội. Trong lĩnh vực đào tạo, vai trò tác
động của doanh nghiệp là quan trọng và
cấp thiết hiện nay vì thông qua sự liên
kết, gắn bó với cơ sở đào tạo vì sự hỗ trợ
về chuyên môn và vật chất cũng như tạo
môi trường hoạt động nghề cho SV từ ghế
nhà trường... góp phần cùng cơ sở đào tạo
hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng
hiệu quả nhu cầu của doanh nghiệp của
xã hội.
Các DN trong quá trình hình thành,
phát triển thành công hay không một
phần lớn do đội ngũ nhân lực có chuyên
môn mà DN có được do tuyển dụng từ
các nguồn và tự đào tạo bồi dưỡng thêm
để đáp ứng yêu cầu công việc và mục
tiêu, chiến lược phát triển của mình. Khi
liên kết với các cơ sở đào tạo, DN có
thể chủ động nguồn nhân lực cho các
giai đọan phát triển đồng thời chuyển
tải những nhu cầu cụ thể về đào tạo như
kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực
tiễn mà SV ra trường cần có. Những
yêu cầu thiết thực của DN và các nhà
tuyển dụng giúp cơ sở ĐT cập nhật nhu
cầu về chất lượng nguồn nhân lực mà
kịp thời đổi mới, nâng cấp phương thức
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đào tạo... đáp ứng nhu cầu của thị truờng
nhân lực cho DN và xã hội. Làm được
việc này DN cũng đã đóng góp phần với
cộng đồng, xã hội trong xu hướng xã hội
hóa giáo dục và đào tạo của nhà nước
hiện nay.
Để sự liên kết hợp tác giữa cơ sở
đào tạo và DN phát triển và hoạt động
hiệu quả cần sự hỗ trợ của các cấp, ban
ngành, DN, cộng đồng xã hội... và chính
các đối tác trong cuộc, thể hiện vai trò và
trách nhiệm cùng đóng góp với sự nghiệp
giáo dục đào tạo nước nhà bên cạnh nhiều
yếu tố chi phối, tác động đến mối liên kết
này. [tr 77, 6]
- Vai trò của các cấp chính quyền
thông việc hỗ trợ, kết nối và tạo điều kiện
cho các DN và cơ sở đào tạo phát huy năng
lực, cần phải làm cầu nối, khuyến khích và
hỗ trợ, thúc đẩy các liên kết này trong khả
năng có thể.
- Vai trò của các cơ sở ĐT trong việc
thiết lập và khai thác liên kết giữa cơ sở
đào tạo và doanh nghiệp trong quá trình
ĐT và chuyển giao nguồn nhân lực đáp
ứng nhu cầu về nhân lực của DN và xã hội.
“... các trường đào tạo là nơi sáng tạo ra các
tri thức mới và giải pháp cho các vấn đề mà
thực tế đặt ra cho các DN, bên cạnh vai trò
truyền thống là cung ứng cho nhu cầu về
nguồn nhân lực chất lượng cao” (2)
- Vai trò và khả năng đóng góp của
DN trong quá trình ĐT và tuyển dụng
nguồn nhân lực tương lai: DN có vai trò
như một đòn bẩy “... kích thích sự sáng
tạo và chuyển giao công nghệ, tiếp nhận
sản phẩm đào tạo, đồng thời là nơi cung
cấp thêm nguồn lực vật chất cũng như tài
chính cho nhà trường...” (2) thông qua
các hình thức tài trợ thông qua các học
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bổng: ĐT, thực tập, khuyến học... từ đó có
thể phát triển ý thực khởi nghiệp từ môi
trường học tập cho SV.
- Vai trò các trung tâm hỗ trợ SV và
trung tâm khởi nghiệp cho SV tại các cơ
sở ĐT; họ là cầu nối nắm bắt nhu cầu của
DN, xã hội để kết nối, giới thiệu nguồn
nhân lực đến với DN cũng như hỗ trợ và
hướng nghiệp cho SV, tạo các cơ hội, hình
thức kết nối cho cơ sở ĐT, SV với các DN
và ngược lại.
- Nhận thức và thái độ của SV về tính
thực tiễn trong học tập sáng tạo của ngành
thiết kế, nhu cầu tuyển dụng nhân lực của
xã hội, DN, liên kết học với hành thông
qua các hình thức tham quan, thực tập tại
các DN, cơ sở sản xuất, vừa học vừa làm...
tham gia các cuộc thi, các chương trình
khởi nghiệp... Hiện nay, các cựu sinh viên
có tâm huyết, năng lực, thành đạt đang
hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, các DN
đã và đang có nhiều sự quan tâm, kết nối
cho nhà trường với các DN rất hiệu quả.
3. Các hình thức liên kết giữa cơ
sở đào tạo với doanh nghiệp và hiệu quả
Các hình thức về phía doanh
nghiệp: trong các cơ sở đào tạo đã có
nhiều liên kết hoạt động với DN thông qua
các hình thức kiên kết phối hợp hiệu quả
cho các hoạt động ĐT dưới đây: [tr.77, 6]
+ Tham gia xây dựng chương trình
ĐT: Hỗ trợ về kinh phí, tư vấn chuyên môn
cho quá trình xây dựng, nâng cấp chương
trình giáo trình ĐT, dự án đào tạo Các cơ
sở đào tạo trong quá trình xây dựng và rà
soát chương trình ĐT thường kỳ cần tham
khảo ý kiến tư vấn của DN, qua đó DN có
chuyển tải được những yêu cầu thực tiễn
nguồn nhân lực của DN đến cơ sở ĐT.

+ Hỗ trợ cơ sở ĐT và SV có cơ sở
thực tập, thực hành tại xưởng: Xưởng
giúp người học thiết kế ứng dụng để gắn
học đi đôi với hành, tiếp cận quy trình
gồm sản xuất, tiếp cận thị trường, tiêu thụ
sản phẩm, khai triển thi công, sản xuất sản
phẩm như in ấn, tạo mẫu, vật liệu... cho
các ngành thiết kế Mỹ thuật ứng dụng có
thể thực hiện một kế hoạch, một dự án, qua
đó SV có được kiến thức thực tế và bản
lĩnh nghể nghiệp khi ra trường làm nghề.
Mô hình xưởng trong trường học đã được
nước ngoài khai triển từ rất sớm, xưởng
do trường mở phục vụ dạy học không phải
cơ sở ĐT nào ở Việt Nam cũng có điều
kiện đầu tư nên thiết bị thường thiếu và
lỗi thời do đó khả năng thực hành và tính
thực tế không cao, do vậy việc phối hợp
với DN là một giải pháp hữu hiệu.
+ Tham gia trao đổi, tư vấn chuyên
môn trong chương trình đào tạo: trao đổi
kinh nghiệm sản xuất, nghiên cứu ứng
dụng thực tế với thầy và trò thông qua
các hội thảo, các chuyên đề, tham gia các
hình thức đào tạo với tư cách nghệ nhân,
chuyên gia, cố vấn... DN và các nhà hoạt
động chuyên môn có thể chia xẻ kinh
nghiệm, kỹ năng mềm giao tiếp thưong
lượng khách hàng, quản lý dự án, quản lý
thi công, kỹ năng làm việc nhóm... từ thực
tế rất thiết thực và quý báu với SV.
+ Thiết lập và chia xẻ cơ sở dữ liệu
và thiết bị công nghệ: Cơ sở ĐT về thiết
kế rất cần thiết lập thư viện vật liệu và tiếp
cận các nguồn vật liệu, công nghệ vật liệu
mới; các nguồn dữ liệu thiết kế từ mạng,
các dự án, số liệu chuyên ngành, liên kết
các đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng...
rất cần cho đào tạo thiết kế. Công nghệ
vật liệu và vật liệu xây dựng, vật liệu hoàn
thiện ngày càng tiến bộ và thay đổi nhanh
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chóng có tác động rất lớn đến quá trình
hình thành ý tưởng, sáng tạo và tìm giải
pháp thiết kế. Trong lĩnh vực CNTT thiết
bị phần cứng, phần mềm thiết kế thường
thay đổi, trượt giá nhanh... để tránh lãng
phí các trường có thể kết hợp các cơ sở
làm dịch vụ hoặc tìm liên kết các doanh
nghiệp về phương tiện, không gian nhà
xưởng thực hành để SV thực tập, thể hiện
trên nền thiết bị, kỹ thuật công nghệ hiện
đại, giúp SV gắn học với hành thuần thục,
nắm bắt và thích ứng nhanh với công nghệ
thiết kế mới, trang thiết bị và môi trường
hoạt động nghề của DN và xã hội.
Các cơ sở đào tạo luôn tăng cường
tìm kiếm và liên kết với các công ty, doanh
nghiệp trong và ngoài nước xây dựng
chuơng trình liên kết đào tạo thực nghiệm,
gửi SV thực hành và tham quan... với uy tín
và thương hiệu mạnh của các cơ sở ĐT thiết
nghĩ điều này hoàn toàn khả thi. Các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có xu
hướng liên kết và xã hội hóa cùng tham gia
đào tạo, hỗ trợ các cơ sở đào tạo, về lâu dài
để tìm nguồn nhân lực cho mình, đó chính là
cầu nối đi đến sự liên kết, hợp tác toàn diện
của các doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo.
+ Doanh Nghiệp tài trợ các quỹ
học bổng, hội khuyến học và hỗ trợ SV
xuất sắc, SV có hoàn cảnh... qua các hoạt
động tài trợ, trao học bổng cho SV giỏi,
có tài năng nhằm khuyến khích SV học
tập nghiên cứu và trau dồi kỹ năng, đạo
đức. Những hoạt động này có tính chất lâu
dài, thường xuyên. Tại trường Kiến trúc.
thường xuyên nhận được sự tài trợ lập
các quỹ học bổng từ các DN lớn như Cty
Xây dựng Hòa Bình, Tổng cty xây dựng,
các DN liên kết toàn diện, Ngân hàng, các
công ty trong lĩnh vực vật liệu, xây dựng,
các quỹ học bổng của các Gia đình cựu
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KTS đầy hảo tâm Như quỹ HB Huỳnh
Tấn Phát... tạo được nguồn kinh phí dồi
dào thường xuyên hỗ trợ cho SV bên cạnh
nguồn học bổng có từ ngân sách nhà nước.
+ Doanh nghiệp tham gia, đồng
hành các hoạt động của sinh hoạt ngoại
khóa, ngày hội việc làm, triển lãm trưng
bày kết quả sáng tác, học tập và nghiên
cứu khoa học của SV, các ngày hội truyền
thống, lễ hội... không chỉ với người học mà
cả người dạy - tài trợ hoạt động phong trào
của giảng viên qua các hội thao, văn nghệ,
hoạt động tình nghĩa ngày nhà giáo...
Hiện nay, với mục tiêu và thời lượng
đào tạo hệ cao đẳng, đại học hiện hành thì
SV có năng lực thiết kế sáng tạo, mạnh về
xây dựng ý tưởng, còn tính khả thi và kinh
nghiệm thực tế đòi hỏi người học phải tiếp
tục thời gian trao dồi, bồi bổ thêm sau khi ra
trường, thới kỳ đầu làm việc tại các cơ sở.
Đây nên được xem như một phần trách nhiệm
mà doanh nghiệp sử dụng nhân lực chung vai
với nhà đào tạo cũng như tiếp tục giai đọan
đào tạo, huấn luyện theo yêu cầu của cơ sở
như một phần trách nhiệm và sự đóng góp
với công đồng, xã hội của doanh nghiệp.
Các hình thức về phía Cơ sở Đào tạo:
Trong quá trình liên kết với DN, cơ
sở ĐT thông qua những hoạt động, tạo điều
kiện cho DN tiếp cận thông tin chương
trình, kế hoạch hoạt động, giảng dạy, môi
trường đào tạo sinh viên... tạo sự tương tác
và hợp tác bền vững của các bên:
+ Tạo cơ hội cho DN quảng bá hình
ảnh, năng lực và lĩnh vực hoạt động cũng
như các cơ hội mà DN có thể mang lại cho
SV như cơ hội thực tập, tuyển dụng, hoạt
động xã hội, công đồng... thông các hoạt
động, lễ hội, trên các trang web của trường.
Quảng bá sản phẩm, công nghệ mới cho đối
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tác, khách hàng tương lai là SV, là Giảng
viên đang hoạt động chuyên môn bên ngoài
là một thị trường tiềm năng cho các DN.
+ Tạo điều kiện, cơ hội để DN tiếp
cận và tuyển dụng nguồn nhân lực: tích cực
chuyển tại thông tin tuyển dụng lao động
thời vụ và ngắn hạn của DN, giới thiệu SV
tìm kiếm việc làm, cơ hội thực tập tại DN,
phối hợp với các DN tổ chức những ngày
hội việc làm thường niên, tìm nguồn nhân
lực tại cơ sở ĐT có chất lượng cao, gắn với
yêu cầu thực tế, đáp ứng nhu cầu của thị
trường lao động giúp các DN thêm lợi thế
cạnh tranh trên thị trường, góp phần cho sự
phát triển lớn mạnh của mình.
+ Liên kết, tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng chuyên môn theo yêu cầu kế hoạch
cho nhân sự của DN. Đây là một nhu cầu
rất lớn của DN trong xu thế kỹ thuật công
nghệ biến đổi nhanh như hiện nay nếu cả
hai bên ý thức được tầm quan trọng và
tiềm năng phát triển thì đây là mảng hoạt
động rất hiệu quả trong sự liên kết này.
+ Liên kết tư vấn về chuyên môn,
chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học
và sáng tác của cơ sở ĐT với DN. Trong
hoạt động của DN phát sinh những vấn đề
về chuyên môn có thể tìm các giải pháp,
tư vấn từ đội ngữ giảng viên, chuyên gia
nghiên cứu hay có thể lồng ghép vào đề tài
nghiên cứu, các đồ án thiết kế sáng tạo của
SV. Chuyển giao và mau chóng đưa vào
sản xuất các ý tưởng sáng tạo, sản phẩm
tốt có tính thực tế đến cộng đồng từ đó
mang lại hiệu quả kinh tế cho DN.
Một số hiệu quả từ sự liên kết đào
tạo của trường ĐH Kiến trúc TPHCM
với các doanh nghiệp
Những năm gần đây trường đại học
Kiến trúc TP.HCM với nhiều khoa ngành

đào tạo về thiết kế đã tổ chức các tuần triển
lãm về kết quả đào tạo của SV, các khoa
của trường đã liên kết và tìm sự hỗ trợ kinh
phí từ các DN, đối tác bên ngoài để thêm
nguồn kinh phí và môi trường giao lưu,
giới thiệu về ý tưởng, sản phẩm thiết kế
của SV với các DN và xã hội. Hoạt động
này cũa các khoa và trường hầu như mỗi
tuần đã được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều
DN và tạo ra không gian hoạt động giao
lưu hiệu quả, là cầu nối cho các bên: cơ sở
ĐT - DN - SV, nguổn kinh phí tổ chức sự
kiện cho các khoa, trường, cơ hội tiếp cận
đền nguồn chất xám tương lai và giới thiệu
thương hiệu của DN cũng như cơ hội tiếp
cận các DN và tìm kiếm việc lảm của SV
các khóa, các ngành học của trường.

Triển lãm ID+ Khoa Kiến Trúc Nội thất
và MPOINT Khoa MTCN 2018, ĐH Kiến
trúc Tp.HCM (7)

Triển lãm đồ án bảo tồn di sản kiến trúc
khoa Kiến trúc và triển lãm tranh khoa
Mỹ thuật, tháng 4/2019
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Trường và các khoa đã chủ động liên
kết và phối hợp với các DN trong lĩnh vực
kiến trúc, xây dựng, vật liệu... để SV xuống
xưởng tham quan, thực hiện sản xuất mẫu
của đồ án thiết kế đồ đạc nội thất thuộc
khoa MTCN, KTNT... tổ chức nhiều cuộc
thi hàng năm nhằm tìm kiếm những giải
pháp thiết kế, các nhà thiết kế tiềm năng và
tạo sân chơi sáng tạo không chỉ cho SV của
trường mà còn cho SV của nhiều trường
đào tạo thiết kế trên toàn quốc.

SV Khoa KTNT tham quan, tiếp cận các phần
mềm và CN thiết kế mới tại Cty Ong Ong
Các DN khi sử dụng nguồn nhân lực
mới ra trường thường là thiếu kinh nghiệm
thực tế, thừa tính viển vông... phải mất một
thời gian tiếp cận và đào tạo thêm ở môi
trường thực tế của DN họ mới có thể nắm
bắt công việc và đáp ứng những yêu, cầu
đòi hỏi của công việc. Trong điều kiện hạn
hẹp kinh phí ĐT, cơ sở vật chất của trường
và thời lượng học tập nhất định, người học
chỉ tiếp nhận những kiến thức, nền tảng
cơ sở về chuyên môn mà thời lượng thực
hành, thực tập không nhiều chưa nói đến
kịp cập nhật những biến đổi thực tế trong
lĩnh vực chuyên môn, do vậy còn khỏang
cách khá xa với thực tế là điều không thề
tránh khỏi. Chính vậy mà rất cần các cơ
sở, DN sử dụng nhân lực cần nhìn nhận
và chia sẻ vấn đề này để có những chủ
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trương, chính sách góp phần hỗ trợ trong
quá trình đào tạo cho các cơ sở ĐT và SV
mới ra trường một giao đọan chuyển tiếp
khi tiếp nhận nhân lực về làm việc tại cơ
sở, DN.
Khoa Kiến trúc Nội thất (KTNT),
ĐH Kiến trúc TP HCM tháng 12/2017
phục vụ cho rà soát điều chỉnh chương
trình ĐT đã thực hiện một khảo sát các
DN (10 DN đại diện) với câu hỏi “Với
mục tiêu năng cao chất lượng đào tạo
của khoa KTNT- ĐH Kiến trúc TPHCM,
quý DN có thể đóng góp vào những khâu
nào sau đây?”; trên 60% đề xuất tham gia
đóng góp ý kiến xây dựng chương trình,
tham gia giảng dạy, cùng tổ chức seminar,
hội thảo chuyên đề... và nói chuyện hướng
nghiệp, cơ hội việc làm, 80% đồng ý nhận
SV thực tập cũng như đồng ý phản hồi kết
quả chất lượng đào tạo của SV, kiến trúc
sư đã ra trường. (3)
Như vậy việc Liên kết liên kết giữa
cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong xây
dựng thiết kế chương trình ĐT cũng như
bồi bổ kiến thức thực tiễn là một nhu cầu
cần thiết mà hiện nay không phải cơ sở
ĐT hay các DN cũng quan tâm đúng mực.
Cơ sở ĐT khi xây dựng chương trình ĐT
nhất thiết phải có ý kiến tư vấn của DN
hoạt động nghề để họ giúp chuyển tải
những yêu cầu thực tiễn và tố chất cần
thiết của nguồn nhân lực bên ngoài, co
như thế người học ra trường mới có thể
làm và thích ứng ngay với công việc. Tiếp
cận với cơ sở ĐT DN cũng nắm bắt và
dự kiến được nguồn nhân lực tương lai để
có thể đáp ứng ngay và hiệu quả cho hoạt
động và sự phát triển của DN.
Hiện nay, xu hướng ĐT nghề nghiệp
tiếp cận thị trường lao động thông qua
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mối liên kết giữa nhà trường và DN ngày
càng được mở rộng và phát triển, kết quả
tích cực và hiệu quả. Đối với cơ sở ĐT có
thêm nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất
để tiếp tục hoàn thiện các kỹ năng thực
hành cho SV, qua quá trình thực hành,
thực tập họ có dịp trải nghiệm và áp dụng
những kiến thức từ giảng đường vào thực
tế, có thêm kỹ năng và kinh nghiệm cần
thiết cho hoạt động nghề khi ra trường.
Mối liên kết này cần có sự bình đẳng, hai
bên cùng có lợi, không nên nhìn nhận và
liên kết ngắn hạn như mời gọi DN hỗ trợ
một chiều cho những sự kiện, dự án nào
đó. Ở các nước phát triển, có nhiều cộng
đồng DN, hiệp hội nghề nghiệp đã hỗ trợ
cho các cơ sở ĐT có uy tín thông qua việc
thành lập và đỡ đầu cho những viện, trung
tâm nghiên cứu, sáng tạo ra nhiều thành
tựu về kỹ thuật và công nghệ phục vụ theo
nhu cầu của DN và xã hội.

mối quan hệ, cách thức kết nối, tạo nguồn
dự tuyển cho DN khi SV ra trường. Hiện
nay, trường kiến trúc mỗi năm có vài “ngày
hội việc làm” với sự tham gia tài trợ chính
từ các DN có liên kết toàn diện với trường
là nơi giao tiếp tìm nguồn nhân lực cho DN
và cơ hội việc làm cho SV của trường.
Trong đầu học kỳ 2 NK 2019, chúng
tôi có dịp đưa SV đi thăm quan nhà xưởng
sản xuất, văn phòng làm việc của các công
ty thiết kế tại thành phố Hồ Chí Minh, qua
tiếp xúc đã thấy rõ những thiện chí và
mong muốn được phối hợp với các cơ sở
đào tạo của các doanh nghiệp trong lĩnh
vực này, vấn đề là chưa có nhiều dịp kết
nối và chia xẻ để có nhiều cơ hội hợp tác,
phát triển. Các đợt chấm tốt nghiệp vừa
qua, khoa KTNT đã mời các nhà thiết kế
và DN tham gia hội đồng chấm đồ án tốt
nghiệp, qua đó khoa và SV được tiếp nhận
các nhận xét đánh giá, nhu cầu của xã hội
thông qua các DN và họ cũng được tiếp
cận chất lượng ĐT của Trường: SV năm
cuối - nguồn nhân lực tiềm năng.

Các DN liên kết tham gia các hoạt động,
trao học bổng, giải thưởng đồ án hàng
năm cho SV Khoa KTNT
Mối liên kết giữa SV-DN-cơ sở ĐT:
tìm kiếm và khuyến khích các hình thức
tham gia hỗ trợ đa dạng của DN trong quá
trình ĐT qua các hội thảo, workshop, tham
quan, thực tập tại DN... từ đó chuyển tải
các nhu cầu về nhân lực, định hướng tuyển
dụng nhân lực của các DN thông qua các

SV KTNT tham quan kho vật liệu và các
dây chuyền sản xuất đồ nội thất ở xưởng
Công ty Nem (3/2019) (7)
Các cơ sở đào tạo kết nối, liên kết từ
mọi nguồn với doanh nghiệp, các tổ chức,
hiệp hội, nhà thiết kế... trong các lĩnh vực
liên quan để tạo những cơ hội cho SV có
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môi trường thực tập, thực hành, tham quan
và tổ chức những buổi sinh hoạt học thuật,
triển lãm, workshop, giao lưu với nhà thiết
kế nổi tiếng... tạo một môi trường hoạt
động trường nghề thường xuyên, năng
động và chuyên nghiệp cho SV qua đó kết
nối với môi trường xã hội để giới thiệu
nhân lực và đề tài lĩnh vực nghiên cứu của
mình cho các cơ sở, DN, tạo nguồn đầu
ra cung ứng nhân lực ổn định và đa dạng
cho cơ sở ĐT, SV khi ra trường. Cũng từ
sự liên kết này các cơ sở ĐT sẽ nhận được
những phản hồi về chất lượng đào tạo và
yêu cầu của DN, xã hội về nhân lực đã đào
tạo, từ đó cơ sở ĐT có thể thẩm định chất
lượng ĐT của mình cũng như kịp thời rà
soát điều chỉnh chương trình, nội dung và
kế hoạch ĐT của cơ sở cập nhật, phù hợp
với tình hình thực tế.
Mối liên kết giữa SV-DN-CSĐT còn
tạo thêm những cơ hội đưa các ý tưởng
sáng tạo từ quá trình học tập và nghiên
cứu vào ứng dụng, thực nghiệm thực tế,
như một kênh chuyển giao công nghệ rất
cần thiết cho ngành đào tạo có đặc thù về
thiết kế, ý tưởng, có thể chuyển giao và
ứng dụng ngay những ý tưởng tốt mang
lại hiệu quả và lợi ích cao cho xã hội cũng
như kích thích sự nghiên cứu, sáng tạo của
người học, người nghiên cứu trong cơ sở
ĐT, hoàn toàn có lợi cho các bên trong
mối liên kết ba nhóm đối tượng này.
Cho đến nay các hoạt động liên kết
với DN tại trường ĐH Kiến trúc đã thật
sự mang lại nhiều hiệu quả và đóng góp
không nhỏ vào các hoạt động đào tạo
giảng dạy gắn với thực tế nhiều hơn, đẩy
mạnh các hoạt động ngoại khóa, trưng
bày triển lãm, trao đổi học thuật, liên kết
thực hiện nhiều cuộc thi thiết kế, tài trợ
về vật chất, quỹ học bổng định kỳ khá lớn
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hàng năm... kịp thời hỗ trợ nhà trường và
sinh viên, tạo sự đa dạng, nhộn nhịp cho
hoạt động chuyên môn của trường, hình
thành môi trường học tập chuyên nghiệp
và đặc thù của ngành thiết kế. Về phía
DN có nhiều điều kiện tiếp xúc với môi
trường học thuật, tư vấn và các giải pháp
thiết kế thiết kế và tiếp cận nguồn nhân
lực tương lại, bên cạnh sự hỗ trợ DN còn
giới thiệu các sản phẩm, năng lực DN cho
các nhà thiết kế tương lai, tạo cơ hội hợp
tác cho các phía từ mối liên kết này. Trong
bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay, sự
liên kết này được xem là một xu thế, một
yếu tố bảo đảm sự tồn tại và phát triển bền
vững của cơ sở đào tạo và DN.
4. Một số giải pháp và kiến nghị
Cuộc cách mạng công nghệ hiện
nay không ngừng biến đổi và tác động đến
mọi lĩnh vực nhất là trong hoạt động đào
tạo về thiết kế, sự chuyển dịch về cách tư
duy thiết kế, sáng tạo, thúc đẩy sự đổi mới
mô hình, chiến lược đào tạo. Cơ sở đào
tạo trang bị cho người học không chỉ kiến
thức, phương pháp tư duy mà còn dần
hình thành phẩm chất, năng lực, khả năng
vận dụng, thích nghi và giải quyết vấn đề
khi cọ sát với môi trường làm việc, với
thực tế, để phát huy tối đa tiềm năng cá
nhân, hình thành nguồn nhân lực có trình
độ chuyên môn và kỹ năng chuyên nghiệp
cho DN và xã hội.
Các cơ sở ĐT đã và đang hướng đến
tự chủ về tài chính theo chủ trương của
nhà nước, sẽ mở rộng và đa dạng loại hình
đào tạo trong và ngoài nước. Để quá trình
đào tạo gắn với thực hành, nâng cao tính
ứng dụng trong chương trình đến lúc cần
phải mở rộng sự liên kết, hợp tác để khai
thác tiềm năng của các cơ sở, DN, các tổ
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chức, cộng đồng xã hội liên quan đến lĩnh
vực ĐT nhằm thu hút được tiến bộ khoa
học, nguồn lực tài chính, phương tiện kỹ
thuật hiện đại... từ bên ngoài cùng chung
tay hỗ trợ cho đào tạo, có vậy mới đáp ứng
các chiến lược, mục tiêu và hướng phát
triển đào tạo: Nâng cao chất lượng đào
tạo trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Cần
nhận thức rằng “liên kết giữa nhà trường
và DN là yêu cầu khách quan” xuất phát từ
nguyên lý giáo dục “học đi đôi với hành,
giáo dục kết hợp với sản xuất...” và nhà
trường phải ĐT cái xã hội cần chứ không
phải đào tạo cái nhà trường có” (5) do vậy
rất cần có những nhìn nhận và giải pháp
cụ thể:[tr.81, 6]
+ Xây dựng mục tiêu phát triển
và đào tạo của các cơ sở ĐT, các khoa,
chuyên ngành gắn với nhu cầu doanh
nghiệp, phối hợp với DN trong biên soạn
chương trình, nội dung và phương pháp
học tập... trong một số lĩnh vực, các môn
học có phần thực hành có thể gắn kết với
hoạt động chuyên môn của DN như phát
triển ý tưởng, thiết kế theo loại hình công
trình, sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh của
DN. Cần có sự phối hợp, liên kết chương
trình đào tạo gắn với nhu cầu doanh
nghiệp nhất là mảng thực nghiệm, ứng
dụng nhằm đến sự đa dạng về chương
trình, nâng cao chất lượng và tính thực
tiễn cho người học.
+ Đề ra mục tiêu, chương trình
và khối lượng cụ thể về những đầu mục
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ, mở rộng các hình thức liên kết với
DN nhằm, nâng cao tính thực tiễn và ứng
dụng kết quả đào tạo, NCKH vào thực
tiễn. Phối hợp với DN các khóa đào tạo
ngắn hạn nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn
theo yêu cầu tại các DN, cơ sở tuyển dụng

thường xuyên bồi dưỡng và nâng cấp nhân
lực của mình cập nhật và thích ứng nhanh
với những biến đổi thời kỳ công nghệ, kỹ
thuật hiện đại.
+ Cần mở rộng và đa dạng các hình
thức đào tạo giúp người học chủ động về
thời gian, không gian học tập, tiết kiệm thời
gian, chi phí học tập, tham gia những khóa
học trực tuyến người học có thời gian đi
làm, thực hành, trải nghiệm... có thời lượng
thực hành, thực tập cao hơn để người học
có nhiều sự lựa chọn. Trong khóa học,
người học có thể tạm dừng thời gian giữa
các học phần để thực hiện một vài chương
trình thực tập vấn đề mình quan tại các DN
cách học tập linh hoạt này giúp người học
chủ động về thời gian, tăng tính thực hành
ứng dụng và khả năng tương tác với môi
trường công việc tốt hơn.
+ Các trường cần đẩy mạnh năng
lực và hiệu quả của phòng ban đào tạo hợp
tác, phòng cộng tác SV có các bộ phận
chuyên trách về liên kết hợp tác với các
DN để kết nối thường xuyên và điều phối
các thông tin, kế hoạch, nội dung, nhu cầu
cần hỗ trợ trong ĐT đến DN cũng như tiếp
xúc tìm hiểu nhu cầu nhân lực làm cơ sở
DN, phản hồi thông tin để cơ sở ĐT điều
chỉnh các chuẩn đầu ra, chương trình đào
tạo cho phù hợp.
+ Cơ sở ĐT cần thường xuyên tìm
kiếm, hợp tác, liên kết với các đối tác
trong các mảng đào tạo của mình để phối
hợp cùng nhau, qua đó cả hai bên có thể
phát triển bền vững và hiệu quả hơn. DN
trong quá trình đầu tư phát triển, thực hiện
dự án có thể hợp tác với đội ngũ giáo viên,
sinh viên... tham gia các dự án, các chiến
lược phát triển của DN qua đó tăng cường
hiệu quả công việc cho DN và người dạy,
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người học có điều kiện thường xuyên tiếp
cận, cập nhật với thực tiễn công việc và
dịp thực hiện hiệu quả những sáng tạo của
mình. Thường xuyên kết nối, mời DN và
các nhà thiết kế chuyên gia, nghệ nhân
của họ tham gia giao lưu chia sẻ, giảng
dạy các chuyên đề, các kỹ năng làm việc
nhóm, tư vấn, đàm phán... trong lĩnh vực
chuyên môn nhằm trang bị cho người học
kiến thức, năng lực sáng tạo và ứng dụng
linh hoạt trong thực tiễn, qua đó DN có
điều kiện tiếp cận các cơ sở ĐT và tìm
kiếm nhân lực cho mình trong tương lai.
+ Cơ sở ĐT cần tích cực tìm kiếm,
ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với
DN có ngành nghề hoạt động phù hợp với
các lĩnh vực ĐT của cơ sở mình ở mọi cấp
trường, khoa, viện... để có sự hỗ trợ và đầu
tư của DN vào xây dựng cơ sở vật chất,
DN có thể chuyển giao công nghệ thiết kế
đã qua sử dụng cho bên đào tạo thành lập
xưởng, thiết bị thực tập thực hành... tạo
môi trường học tập, thực hành đa dạng,
cập nhật được với những tiến bộ của khoa
học công nghệ.
+ Cần thiết thành lập các viện, trung
tâm hướng nghiệp, giới thiệu việc làm,
xúc tiến thuơng mại về cung cầu chất xám,
nhân lực, giới thiệu việc làm ngắn hạn cho
SV và cơ hội thực tập. Liên kết, hợp tác
các đơn vị sản xuất, nhà thiết kế dự án...
cung cấp các dịch vụ cho SV thực hành,
dã ngoại, thực tập cho SV, như vậy giảm
gánh nặng cho các cơ sở đào tạo phải gánh
vác việc này. Mặt khác tạo điều kiện cho
các DN tùy khả năng của mình cùng tham
gia quá trình ĐT nhân lực, qua đó thể hiện
vai trò, trách nhiệm với cộng đồng về lĩnh
vực chuyên môn, trong suốt quá trình hoạt
động phát triển của DN mình.
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+ Cấp lãnh đạo và các ban ngành
cần khuyến khích và tăng cường sự kết nối
thông qua việc xây dựng các kế hoạch, dự
án phát triển và trong quá trình triển khai
và tạo điều kiện cho các cơ sở nghiên cứu,
ĐT được tham gia, có những tác động, kết
nối các DN với cơ sở ĐT. Để khích lệ các
sự liên kết này cần có những chính sách,
ưu đãi dành cho những DN có những liên
kết, đóng góp thường xuyên và thiết thực
cho cơ sở ĐT trong địa bàn của mình.
Hơn bao giờ hết rất cần sự gắn kết
hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và doanh
nghiệp như là một mắt xích quan trọng, là
mối liên kết có tính cộng sinh, mang lại lợi
ích cho cả hai bên, góp phần tạo nên nguồn
nhân lực chất lượng cao, có đủ phẩm chất,
năng lực như mục tiêu giáo dục đại học
đặt ra cũng như đáp ứng nhu cầu về nhân
lực để thực hiện các chiến lược phát triển
của các doanh nghiệp và xã hội. Để làm
được điều này rất cần có sự quan tâm,
chung tay của các ban ngành, các cơ sở,
doanh nghiệp... nhận thức được vai trò và
trách nhiệm của mình để có những hành
động thiết thực, đồng hành với cơ sở đào
tạo thông qua liên kết, hỗ trợ cho nguồn
nhân lực tương lai của đất nước, góp phần
thu hẹp dần khoảng cách về nhân lực với
các nước trong khu vực và thế giới.
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1/2018, (tr 16-24).
2. Vũ Tiến Dũng, bài viết “Một số giải pháp
tăng cường liên kết đào tạo giữa các trường
đại học và doanh nghiệp”, T/c Lý luận và
chính trị 5/2016.
3. Khoa Kiến trúc Nội thất; “Bảng tổng hợp
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4. Kỷ yếu hội thảo khoa học trường ĐH Kinh
tế TP. HCM “Liên kết giữa nhà trường và
doanh nghiệp trong việc giải quyết việc làm
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5. Đỗ Lệnh Hồng Tú, bài viết “Hiện trạng và
giải pháp đổi mới đào tạo mỹ thuật ứng dụng
ở Việt Nam hiện nay” T/c Khoa học và đào tạo
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6. Võ Thị Thu Thủy, Bài viết “Mối liên kết
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ĐH Kinh tế TP. HCM,1/2019
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MỐC SON VÀ THÁCH THỨC MỚI CỦA ĐÀO TẠO
NGÀNH DESIGN
NEW LIP AND CHALLENGES OF DESIGN INDUSTRY TRAINING
Hồ Trọng Minh*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 01/4/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/10/2019
Ngày bài báo được duyệt đăng: 25/10/2019
Tóm tắt: Lịch sử ngành đào tạo mỹ thuật công nghiệp (MTCN) trên thế giới đã tròn
trăm năm với sự ra đời của Bauhaus, tại Việt Nam cũng đã tồn tại 70 năm. Ngành design của
thế giới đã chuyển qua rất nhiều cấp độ phát triển về lý thuyết và thực hành. Nhìn lại nền đào
tạo design trong nước, chương trình đã bộc lộ các điểm hạn chế. Vậy cần điều chỉnh ở học
phần nào cho phù hợp với xã hội và hội nhập với thế giới
Từ khoá: Mỹ thuật công nghiệp, UI, UX, UD

Abstract: History of industrial arts training industry in the world has been round
hundred years with the birth of Bauhaus, in Vietnam also existed for 70 years. Design
industry of the world has moved through many levels of development in theory and practice.
Looking back at domestic design training, the program has revealed some drawbacks. So it
is necessary to adjust in what modules to suit society and integrate into the world
Keywords: Industrial fine arts, UI, UX, UD

Có câu nói “thời đại thay đổi nên
con người thay đổi”. Sự thay đổi là quy
luật của vận động. Trong đó xã hội, kinh
tế, sinh học, môi trường, điều kiện sống và
đặc biệt là công nghệ đều thay đổi. Ngành
design cũng nằm trong quy luật đó, nó có
những mốc son và những bất cập mang
tính thời đại hiện chưa giải quyết được.
1. Những mốc son của ngành design
Vừa tròn một trăm năm trước đây,
ngày 12/04/1919, Walter Gropius thành
* Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

lập trường Bauhaus tại Weimar, Đức.
Đây được coi là ngôi trường đầu tiên
của design thế giới, mà sự ảnh hưởng về
quan niệm thiết kế, quan niệm thẩm mỹ
của Bauhaus còn sâu sắc tới tận ngày nay.
Tháng 8/1923 trong tuần lễ Bauhaus, nhà
trường ra tuyên ngôn “Mỹ thuật và công
nghệ - một sự thống nhất mới” như một
sự khẳng định mối quan hệ giữa mỹ thuật
và công nghệ bởi mối liên kết quan trọng
là mỹ thuật ứng dụng. Nếu trước đây khái
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niệm thiết kế chỉ mang màu sắc công
nghiệp thì kể từ đây, vai trò của nghệ thuật
đã lần đầu được khẳng định bởi tuyên
ngôn trong môi trường học thuật.
Tháng 6 năm 1957, Hội đồng quốc
tế của các tổ chức thiết kế công nghiệp
(International Council of Societies of
Industrial Design - ICSID) được thành
lập tại Luân Đôn, Anh và đăng ký trụ sở
tại Paris, Pháp. Năm 2017 tổ chức này
đổi tên thành Tổ chức Thiết kế Toàn cầu
(World Design Organization - WDO) với
hơn 150 hội thành viên trên 40 quốc gia
và 150.000 nhà thiết kế trên toàn thế giới.
Nhiều người coi thuật ngữ design được ra
đời cùng với sự xuất hiện cùng sự kiện ra
đời của tổ chức này nhưng thực ra nó xuất
hiện trước đó. Tiêu chí của tổ chức này
là thúc đẩy đưa ra các mẫu thiết kế tốt,
đẹp về hình thức và công năng đối với các
thiết kế sản phẩm.
Năm 1973, hơn 300 nhà thiết kế và
thành viên chính phủ đã họp tại Washington
(Mỹ) để thống nhất quan điểm về sự cần
thiết của design và thấy đó như công cụ
cần thiết trong xã hội hiện đại. Chính từ
hội nghị này, người ta mới thấy được tầm
quan trọng trong việc thống nhất tín hiệu
chỉ dẫn toàn cầu trong một số lĩnh vực như
giao thông, kỹ thuật, an toàn. Từ đó, tính
chất toàn cầu hoá trong thiết kế nhận biết
được phổ biến.
Trường Đại học MTCN Hà Nội
được thành lập ngày 8/7/1949 với tên
gọi trường Quốc gia Mỹ nghệ cùng các
ngành chính như sơn mài, chạm kim loại,
dệt thảm, mộc... những bước đầu tiên
cho ngành MTƯD. Thuật ngữ MTCN
(Industrial Arts), được sử dụng ở Việt
Nam trong khoảng những năm 60 của thế

kỷ 20, khi mà các sản phẩm của ngành mỹ
thuật được áp dụng để dùng cho sản xuất
công nghiệp. Cho tới những năm 80, miền
Bắc Việt Nam ít khi dùng thuật ngữ mỹ
thuật ứng dụng (Applied Art), thuật ngữ
này được sử dụng nhiều hơn ở TP. Hồ Chí
Minh và các tỉnh phía nam. Khoảng 1985,
thuật ngữ Design vào Việt Nam và trở
thành trào lưu quen thuộc. Tuy nhiên trước
khi thuật ngữ “design” được nói tới ở Việt
Nam, người ta thường hay nhắc tới các
khái niệm của ngành mỹ thuật ứng dụng
như “thiết kế”, “trang trí”, “tranh trang trí”
Thuật ngữ MTCN gắn tới việc ra đời của
Trường Đại học MTCN Hà Nội. Từ đây,
ngoài việc đào tạo nghề, các nghiên cứu
lý luận về MTƯD đã đặt ra cơ sở để phát
triển ngành đào tạo trong cả nước và đạt
tới mấy chục cơ sở đào tạo như hiện nay.
Như vậy khái niệm design khởi đầu
được xác định cho thiết kế công nghiệp
(thiết kế các sản phẩm được sản xuất bởi
dây chuyền công nghiệp). Từ khái niệm
cơ sở này, design đã được coi như một
thuật ngữ cho nghề mới trong xã hội công
nghiệp. Tất cả các hoạt động sáng tạo ra vật
chất mới đều có thể ghép thêm từ design
(thiết kế) để làm rõ hơn hoạt động nghề
nghiệp của mình như nghề làm tóc thành
design tóc, thời trang thành thiết kế thời
trang, trang trí nội thất thành thiết kế nội
thất, đồ họa in ấn thành thiết kế đồ hoạ....
2. Vấn đề đào tạo ngành design ở
Việt Nam
Trong những năm cuối của thế kỷ
20, chỉ có vài trường đào tạo design, hiện
nay, do nhu cầu xã hội cũng như chính
sách xã hội hoá giáo dục cấp đại học của
Bộ giáo dục và Đào tạo, số lượng cơ sở
đào tạo design cấp đại học trong cả nước
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có lẽ tới hàng chục. Những cơ sở lớn như
Trường đại học MTCN Hà Nội, Trường
đại học mỹ thuật Việt Nam, Trường đại
học kiến trúc Hà Nội, Trường đại học
Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Đại học Mở
Hà Nội, Trường đại học Tôn Đức Thắng,
trường đại học Văn Lang, Trường đại học
sư phạm nghệ thuật trung ương, Trường
đại học kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Trường
đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội...
Một số cơ sở đã từng hoạt động tốt như
Trường Mỹ thuật - Đại học Huế, Trường
đại học Nguyễn Trãi, trường đại học Hoà
Bình... Có trường được tồn tại nhưng hầu
như không có hoạt động nổi bật như Đại
học MTCN Á Châu.
Sự phân hoá diễn ra nhanh chóng
do chất lượng sinh viên ra trường, chương
trình đào tạo, giảng viên... một số cơ sở
không tồn tại được và có xu hướng giảm
học viên. Tuy nhiên, ngay cả ở các trường
lớn đang tồn tại cũng có hiện tượng ì,
giảm tốc độ phát triển hoặc chuyển dần
sang thiết kế truyền thông. Nguyên nhân
thì có thể kể ra nhiều, nhưng theo tôi có
2 nguyên nhân chính là chương trình đào
tạo và chất lượng giảng viên. Trong đó
chương trình đào tạo đóng vai trò là trở
ngại chính trong việc đưa hơi thở thời đại
vào giảng đường đại học. Lấy chương
trình đào tạo ngành thiết kế đồ họa làm ví
dụ để thấy các vấn đề tồn tại.
Chương trình đào tạo ngành thiết
kế đồ họa chủ yếu được xây dựng từ
chương trình đào tạo khung của Bộ giáo
dục và đào tạo (mà cái gốc từ trường đại
học MTCN Hà Nội), sau đó điều chỉnh đi
chút để phù hợp với đặc thù của cơ sở đào
tạo. Chương trình này đã được xây dựng
từ hàng chục năm nay, với học chế niên
chế. Kể từ khi chuyển từ niên chế sang tín
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chỉ, thời gian học lý thuyết giảm, thời gian
tự học tăng lên đã dẫn tới khá nhiều thay
đổi trong chất lượng đầu ra của các ngành
mỹ thuật ứng dụng, trong đó có thiết kế đồ
hoạ, thiết kế sản phẩm.
Nhìn vào chương trình đào tạo với
tổng khối lượng khoảng 130 tín chỉ thì có
1/3 là giáo dục đại cương, cơ sở ngành
chiếm 1/3 và 1/3 cho chuyên ngành.
Thoáng qua thì có vẻ khá khoa học, nhưng
khi nhìn vào sự sắp xếp của từng môn học
và kế hoạch giảng dạy mới phát hiện một
số vấn đề tồn tại.
Trong giáo trình đào tạo MTCN ở một
số ngành như tạo dáng công nghiệp (product
design), thiết kế nội thất, thiết kế đồ hoạ, ở
phần học cơ sở ngành, môn Marketing và
Ecgonomie (công thái học) được đưa vào
giảng dạy. Đối với môn marketing, sinh
viên có các khái niệm cơ bản về marketing
như thị trường, tâm lý khách hàng, xây
dựng chiến lược thương hiệu, chiến lược
marketing, các công cụ quảng bá bán hàng...
Chính nhờ môn học marketing, sinh viên
ngành đồ họa có thể hiểu được các yêu cầu
của thiết kế truyền thông, thiết kế quảng
cáo, thiết kế bao bì sao cho phù hợp với thị
trường mà vẫn mang giá trị thẩm mỹ cao.
Đối với môn học Ecgonomie, sinh viên được
trang bị kiến thức về quan hệ giữa con người
và vật dụng xung quanh trong không gian
sống, không gian nhà máy, nhà ở...Nhờ đó,
các thiết kế sản phẩm trở nên hữu ích hơn,
phù hợp với người sử dụng và môi trường.
Tuy nhiên, nhiều giảng viên thường chỉ dạy
được nội dung của môn học chứ không chỉ
ra được sợi dây liên kết giữa môn học với
ngành design mà sinh viên theo học. Điều
này vô hình chung đã làm sinh viên mất đi
khả năng tư duy trong quá trình sáng tạo sản
phẩm thiết kế.
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Mặt khác, trong kế hoạch giảng dạy,
các môn giáo dục đại cương được xếp dạy
vào những năm đầu của quá trình đào tạo,
thiếu vắng đi một số môn mang kiến thức
cơ bản mà xã hội hiện đại yêu cầu. Ví dụ,
trong ngành đồ hoạ, một học phần quan
trọng mang tính thời đại như thiết kế trải
nghiệm người dùng (UX design), thiết
kế giao diện người dùng (UI design) lại
không được bổ sung giảng dạy ở tất cả các
cơ sở đào tạo MTCN. Ngược lại, một số
môn mang tính ứng dụng thấp (không có
giá trị về phương pháp) vẫn được tiếp tục
giảng dạy như thiết kế tem bưu chính, đồ
họa tranh khắc. Các môn này nên được
điều chỉnh sang phần cơ sở ngành hoặc
loại bỏ khỏi chương trình đào tạo để giành
thời lượng cho các môn mang tính thời đại
hơn, cần thiết hơn.

suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Những
nhà thiết kế này thường là những người đã
được đào tạo, có trải nghiệm về sản phẩm
và kinh nghiệm thiết kế. Để có được điều
đó, các nhà thiết kế đặc biệt quan tâm tới 3
yếu tố là giao diện, trải nghiệm và tính phổ
quát trong sản phẩm thiết kế, cho dù đó là
thiết kế đồ họa hay thiết kế sản phẩm.

Đối với ngành thiết kế đồ hoạ,
thiết kế sản phẩm/thiết kế công nghiệp,
phần học thiết kế phổ quát (universal
design)†, vẫn chưa được giảng dạy. Trong
khi nội dung của môn học này hiện nay
được đánh giá là quan trọng tương đương
Ecgonomie, Marketing và có tính cập nhật
xã hội đương đại cao.

Về khái niệm UXD (user experiment
design), thiết kế trải nghiệm người dùng,
là cái người dùng sử dụng và trải nghiệm,
là loại hình truyền đạt thông tin tích hợp
trong môi trường có tổ chức không gian.
Các nhà thiết kế web (đặc biệt là các trang
quảng cáo bán hàng trực tuyến) đặc biệt
quan tâm. Một thiết kế UX tốt sẽ dẫn
người dùng đến các trải nghiệm thoải mái,
thúc đẩy hành vi theo dõi hoặc mua hàng
một cách nhanh chóng, thuận tiện.

3. Vai trò của việc học UID, UXD
và UD trong giảng dạy MTCN
Trong thực tiễn hoạt động ngành
thiết kế, các nhà thiết kế có kinh nghiệm
thường gặt hái nhiều thành công, có nhiều
khách hàng và tạo ra nhiều sản phẩm hữu
ích cho xã hội. Đó không chỉ do năng lực
thiết kế sản phẩm “đẹp”, mà chủ yếu do
tạo ra sản phẩm hữu ích, đem lại cho khách
hàng trải nghiệm đặc biệt, thích thú trong

Về khái niệm UID (user interface
design), nói ngắn gọn thiết kế giao diện
người dùng, là cái mà người dùng nhìn
thấy. Là loại hình truyền đạt thông tin chủ
yếu trong giao diện phẳng, tiếp cận với
người dùng bằng thị giác. Các nhà thiết kế
đồ họa truyền thông đa phương tiện, thiết
kế web thường rất quan tâm tới UID, bởi
nó sẽ thúc đẩy sự thành công ở hình thức
của mẫu thiết kế, từ đó dẫn tới thành công
trong trải nghiệm người dùng.

Các khái niệm giao diện người dùng,
trải nghiệm người dùng thực ra không xuất
phát từ ngành design mà khởi đầu với việc
nghiên cứu tâm lý hành vi người sử dụng.
Từ các nghiên cứu đó, người ta tìm ra quy
luật về tâm lý thị giác, thói quen thao tác
(trên giao diện bàn phím, màn hình điện

† Thuật ngữ Universal Design với quan niệm thiết kế để cho phù hợp thân thiện con người và môi
trường, tạm dịch là thiết kế phổ quát.
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tử, hoặc công cụ...) để ứng dụng và thiết
kế nhằm tối đa hoá sự thân thiện khi dùng,
tạo sự thích thú, thuận tiện. Về phương
diện ứng dụng UX trong thiết kế đồ họa
(User experimental design -XGD), các sản
phẩm đồ họa môi trường như hệ thống tín
hiệu, chỉ báo giao thông là một sản phẩm
nổi bật nhất. Bảng hiệu trên đường cao tốc
có kích thước, đặt vị trí và thiết kế đồ họa
thế nào để người lái xe có thể nhận biết
được trong khi vẫn quan sát đường và điều
khiển phương tiện. Biểu hiện của sự thiếu
UXG tại Việt Nam dễ thấy nhất trong các
chỉ dẫn tại đường cao tốc, khi các bảng
điều hướng giao thông để vị trí quá khó để
phát hiện hoặc xử lý tình huống, dẫn tới
hàng loạt xe vào cao tốc, sau đó lại phải
quay ra, hoặc đi lùi mà truyền thông đã
đưa tin gần đây.

- Thiết kế sắp đặt nghệ thuật công
cộng (Public Installations)

Việc nghiên cứu về UX đã tồn tại
gần 50 năm nay với sự ra đời của Hiệp hội
thiết kế đồ họa trải nghiệm (Society for
Experimental Graphic Designer - SEGD)
năm 1973 quy tập các nhà nghiên cứu,
thiết kế từ 35 nước cung cấp tài nguyên
cho hoạt động thiết kế môi trường. Cơ
quan này thiết lập các tiêu chuẩn về thiết
kế đồ họa trải nghiệm người dùng và đóng
trụ sở tại Mỹ. Các ứng dụng của thiết kế
đồ họa trải nghiệm thể hiện ở các chuyên
ngành như:

- Nguyên lý 1: Cân bằng giá trị sử
dụng (Equitable use)

- Thiết kế hệ thống thông tin điều
hướng (Wayfinding and Signage)
- Thiết kế thông tin (Information
Design)
- Thiết kế, trưng bày triển lãm
(Exhibition Design)
- Thiết kế không gian bán hàng
(Retail Design)

Bên cạnh việc đưa UI design và
UX design vào giảng dạy như môn cơ sở
ngành, việc xây dựng các quan niệm thiết
kế sản phẩm mang tính phổ quát (universal
design - UD) cũng vô cùng quan trọng.
Khái niệm UD (universal design),
tạm dịch thiết kế phổ quát, với hàm ý các
thiết kế thân thiện với mọi người và môi
trường. Nói tới thiết kế phổ quát, người ta
thường nhắc tới 7 nguyên lý quan trọng
được hình thành từ năm 1997 do các
nghiên cứu của các chuyên gia từ nhiều
ngành như thiết kế sản phẩm, kiến trúc,
môi trường. Mục tiêu của các nguyên lý
này hướng tới thiết kế sản phẩm vừa hữu
ích vừa thân thiện với con người và môi
trường. Các nguyên lý đó là:

- Nguyên lý 2: Linh hoạt khi dùng
(Flexible in use)
- Nguyên lý 3: Đơn giản, trực quan
khi dùng (Simple and intuitive use)
- Nguyên lý 4: Thông tin dễ nhận
biết (Perceptible information)
- Nguyên lý 5: Giảm thiểu các sai
sót khi dùng (Tolerance for error)
- Nguyên lý 6: Ít tốn lực khi sử dụng
(Low physical eﬀort)
- Nguyên lý 7: Size and space for
approach and use (kích thước và không
gian để tiếp cận và sử dụng).
Các nguyên lý này đã trở thành kim
chỉ nam cho việc thiết kế cũng như đánh
giá tính năng, chất lượng, hiệu quả của
sản phẩm mới. Tuy nhiên ở Việt Nam, các
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khái niệm này hầu như không được nhắc
tới trong đào tạo ngành này.

Nam còn khá nhạt so với thách thức mà
thực tế đặt ra hiện nay cho ngành này./.

Chỉ thoáng qua vài môn học phổ
biến trong ngành design trên thế giới mà
hoàn toàn không được đào tạo trong các
trường dạy design của Việt Nam để thấy
được sự khác biệt mang tính “cô độc hoá”
của nền đào tạo design nước ta. Có thể
nói các giáo trình đào tạo rất cần thay đổi
một cách hệ thống, bài bản, đi kèm với
việc đào tạo, bồi dưỡng giảng viên ngành
này. Có lẽ, mốc son của ngành design Việt
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ĐÀO TẠO THIẾT KẾ ĐỒ HỌA THEO NHU CẦU XÃ HỘI
- SỰ CẦN THIẾT VÀ CẤP BÁCH
THE NECESSITY AND URGENCY OF GRAPHIC DESIGN TRAINING
MEETING THE SOCIAL NEEDS
Lê Trọng Nga*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 5/4/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/10/2019
Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/10/2019
Tóm tắt: Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hàng hóa, sự phát triển vượt bậc của
công nghệ thông tin cùng sự “lên ngôi” và ngày càng đa dạng của truyền thông - quảng cáo,
đã tạo ra một thị trường nhu cầu nhân lực thiết kế đồ họa rất lớn, lớn về số lượng cũng như
đa dạng về lĩnh vực công việc, cùng với đó là các cơ hội việc làm hấp dẫn với thu nhập cao
đã tạo nên sức hút không nhỏ đối với các bạn trẻ đam mê lĩnh vực thiết kế.
Từ khóa: Đào tạo, thiết kế đồ họa, nhu cầu xã hội, cần thiết, cấp bách

Abstract: The strong development of the commodity economy, the rapid development of
information technology and the rise and increasing diversity of media and advertising have
created a great demand for with graphic design human resources, large in number as well as
diverse in the field of work. Along with that, attractive job opportunities with high incomes
have created a lot of attraction for young people who are passionate about the field of design.
Keywords: Training, graphic design, social needs, necessity, urgency.

1. Sức hút và thực trạng đào tạo
ngành Thiết kế đồ họa
Trong những năm qua nhu cầu
nguồn nhân lực thiết kế đồ họa tại Việt
Nam ngày một tăng cao, Thiết kế đồ họa
được nhận định là một trong những nghề
nghiệp “nóng” nhất và rất được ưa chuộng
hiện nay.
Nắm bắt nhu cầu của xã hội, xu thế
phát triển và tầm ảnh hưởng của Thiết kế

* Trường Đại học Mở Hà Nội

đồ họa trong nền công nghiệp hàng hóa
và đặc biệt là sức hút của lĩnh vực “nóng”
này, nhiều trường Đại học, cao đẳng
trong cả nước đã tăng cường tuyển sinh,
mở thêm hoặc liên kết đào tạo ngành
Thiết kế Đồ họa, cùng với đó là sự ra đời
của hàng loạt các trung tâm đào tạo nhằm
thỏa mãn nhu cầu của thị trường việc làm
trước cơn “khát” về nhân lực Thiết kế đồ
họa hiện nay.
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Thống kê cho thấy, hiện nay trong
cả nước có khoảng 40 trường Đại học,
cao đẳng đào tạo ngành thiết kế đồ họa
- lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, mỗi năm
đào tạo và cho ra trường hàng nghìn nhân
lực thiết kế đồ họa, chưa kể các trung
tâm đào tạo trên cả nước liên tục tuyển
sinh các lớp đào tạo ngắn hạn về thiết kế
đồ họa đã minh chứng cho nhu cầu xã
hội của ngành nghề này lớn và được ưa
chuộng như thế nào.

chủ động bỏ nghề, chuyển nghề vì thu
nhập thấp hay nhiều lý do khác nhau.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số
lượng sinh viên ngành Thiết kế đồ họa ra
trường hàng năm tương đối cao nhưng các
nhà tuyển dụng vẫn gặp khó khăn trong
công tác tuyển dụng nhân sự phù hợp.
Nhiều ứng viên sau khi ra trường dù có
kết quả học tập cao vẫn chưa đủ đáp ứng
cho các doanh nghiệp về chất lượng cũng
như kỹ năng làm việc, dẫn tới số lượng
ứng viên đạt tiêu chí tuyển dụng của các
doanh nghiệp vẫn khá ít ỏi, đặc biệt là
nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong
thực tế, nhiều doanh nghiệp đã phải đầu tư
không ít tài chính và công sức để đào tạo
lại nguồn nhân lực được tuyển dụng.

Ở nước ta hiện nay, có thể nhận định
hiện có hai xu hướng đào tạo Thiết kế đồ
họa chủ yếu:

Thực trạng đó đã phản ánh vấn
đề về đào tạo nhân lực Thiết kế đồ họa
ở nước ta hiện nay, tuy nguồn cung khá
nhiều nhưng chất lượng chưa cao, chưa
thực sự cập nhật và thích ứng với nhu cầu
sử dụng thực tế của doanh nghiệp, của xã
hội. Với số lượng đông đảo các đơn vị đào
tạo, sự đào tạo “ồ ạt” nguồn nhân lực thiết
kế đồ họa ở Việt Nam trong những năm
qua bước đầu đã tạo được nguồn lực đáng
kể góp phần thúc đẩy lĩnh vực thiết kế ở
Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, trong số
các sinh viên ra trường không ít sinh viên
không kiếm được việc làm, một lượng
không nhỏ theo nghề không bền lâu, hoặc

Từ thực tế đào tạo và tuyển dụng
Thiết kế đồ họa, đây là bài toán khó không
chỉ đối với các doanh nghiệp sử dụng lao
động hay người học, mà còn là “dấu chấm
hỏi” đối với các cơ sở đào tạo Thiết kế đồ
họa hiện nay.
2. Xu hướng đào tạo ngành Thiết
kế đồ họa chủ yếu hiện nay

- Xu hướng thứ nhất: Các cơ sở hay
các trung tâm đào tạo có thời gian đào tạo
ngắn, thường tập trung vào đào tạo các kỹ
năng sử dụng công cụ thiết kế giành rất ít
thời gian cho việc học kiến thức cơ bản về
mỹ thuật, mỹ học, lịch sử mỹ thuật... Việc
đào tạo mang tính thực dụng chưa chú ý
nhiều đến vấn đề xây dựng nền tảng cơ
bản, khả năng tư duy sáng tạo cho người
học, dẫn đến người học sau khi hoàn thành
khóa học sẽ trở thành kỹ thuật viên hơn là
nhà thiết kế, dẫn đến nguồn nhân lực này
có kỹ năng thực hành, sử dụng các công
cụ thiết kế tốt tuy nhiên lại “rỗng” về kiến
thức mỹ thuật cơ bản, thiếu tư duy và khả
năng sáng tạo.
- Xu hướng thứ hai: Các trường đào
tạo chính quy (Đại học, Cao đẳng) về Thiết
kế đồ họa hiện nay có thời gian đào tạo
dài, thường vẫn chú trọng vào việc đào tạo
sâu về kiến thức mỹ thuật, ý tưởng sáng
tạo, một số trường ít hoặc thậm chí không
đào tạo về các kỹ năng sử dụng công cụ,
phần mềm thiết kế và rèn luyện kỹ năng
thực hành, thực tế, dẫn đến khi sinh viên
ra trường có kiến thức mỹ thuật vững, khả
năng sáng tạo tốt nhưng lại bị hạn chế bởi
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các kỹ năng sử dụng công cụ thể hiện, dẫn
đến khó thể hiện tốt ý tưởng sáng tạo của
mình, hoặc thiếu kiến thức thực tế cũng
làm hạn chế cơ hội việc làm.
Trong thực tế nhu cầu sử dụng nhân
sự Thiết kế đồ họa hiện nay đòi hỏi sự kết
hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy sáng tạo mỹ
thuật của họa sĩ thiết kế và kỹ năng thành
thạo trong việc sử dụng các công cụ đồ họa,
phần mềm thiết kế. Theo phản ánh của các
doanh nghiệp, trong những năm qua trong
quá trình tuyển dụng, nhiều ứng viên có “hồ
sơ” học tập rất đẹp nhưng lại yếu về các kỹ
năng sử dụng các phần mềm thiết kế như
Illustrator, Photoshop, InDesign,... Hoặc có
nhiều ứng viên thành thạo các phần mềm
thiết kế nhưng lại thiếu kiến thức nền tảng
về mỹ thuật, về tư duy sáng tạo.
3. Một số giải pháp đào tạo nguồn
nhân lực Thiết kế đồ họa
Để có một nguồn nhân lực Thiết kế
đồ họa chất lượng cao cũng như đáp ứng
nhu cầu xã hội, việc cấp thiết đó là các cơ
sở đào tạo phải xây dựng, điều chỉnh, cập
nhật chương trình đào tạo với định hướng
ứng dụng, đào tạo theo nhu cầu xã hội,
cần phải có những giải pháp cụ thể nhằm
nâng cao chất lượng đào tạo, đánh giá lại
mục tiêu đào tạo, chất lượng đầu ra và nhu
cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp.
Phải chú trọng đổi mới nội dung, chương
trình đào tạo phù hợp thực tiễn. Song song
với việc dạy kiến thức nền tảng về mỹ
thuật, cần chú trọng đào tạo kỹ năng sử
dụng công cụ thiết kế, kỹ năng mềm, kiến
thức văn hóa, xã hội, năng lực tư duy sáng
tạo, và đặc biệt cần giúp sinh viên có trải
nghiệm thực tế. Để đạt được mục tiêu đặt
ra các cơ sở đào tạo cần phải có những giải
pháp cụ thể như:

Chỉnh sửa chương trình đào tạo
Với phương thức đào tạo theo tín
chỉ phổ biến hiện nay, một trong các yếu
tố tích cực của phương thức đào tạo này
là từng bước hoàn thiện chương trình đào
tạo. Không chỉ phương thức đào tạo theo
tín chỉ, đây cũng là yếu tố quan trọng
hàng đầu của các phương thức đào tạo
khác nhằm cập nhật, bổ sung hoàn thiện
chương trình đào tạo với mục đích đáp
ứng nhu cầu thực tế của xã hội.
- Hoàn chỉnh chương trình đào tạo
theo mô đun (module); cần rà soát lại các
chương trình đào tạo hiện hành, về kết
cấu chương trình tiếp tục hoàn thiện nhằm
tăng tính hợp lý, thiết kế các khối kiến
thức thành các mô đun và tăng cường các
môn học lựa chọn, tạo điều kiện thuận lợi
cho người học dễ dàng đăng ký học theo
trình độ, khả năng, tốc độ và nguyện vọng
lựa chọn khác nhau.
Theo đánh giá thực tế, phát triển
chương trình theo mô đun ngày càng tỏ ra
là một phương thức tiên tiến. Theo phương
thức này, nội dung của chương trình đào
tạo trở nên uyển chuyển hơn, không gò
bó, cứng nhắc, luôn cập nhật được những
biến động của khoa học kỹ thuật, của nền
kinh tế - xã hội, gắn đào tạo với thực tiễn,
phù hợp với người học và nhu cầu của thị
trường lao động. Tuy nhiên khi xây dựng
các mô đun để phát huy được tính ưu việt
của nó cần phải chú ý đảm bảo những đặc
trưng cơ bản của mô đun dạy học đó là
Tính trọn vẹn (mỗi mô đun dạy học mang
một chủ đề xác định từ đó xác định mục
tiêu, nội dung, phương pháp và quy trình
thực hiện do vậy nó không phụ thuộc vào
nội dung đã có và sẽ có sau nó). Tính cá
biệt - cá nhân hóa (chú ý tới trình độ nhận
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thức và các điều kiện khác nhau của người
học, có khả năng cung cấp cho người học
nhiều cơ hội để có thể học tập theo nhịp
độ của cá nhân, việc học tập được cá thể
hóa và phân hóa cao độ). Tính tích hợp (là
đặc tính căn bản tạo nên tính chỉnh thể,
tính liên kết và tính phát triển của mô đun
dạy học. Trước hết mỗi mô đun dạy học
đều là sự tích hợp giữa lý thuyết và thực
hành cũng như các yếu tố của quá trình
dạy học). Tính phát triển (mô đun dạy học
được thiết kế theo hướng “mở” tạo ra cho
nó khả năng dung nạp - bổ sung những nội
dung mang tính cập nhật). Tính tự kiểm
tra, đánh giá (một mô đun dạy học được
đánh giá thường xuyên bằng hệ thống câu
hỏi dạng test diễn ra trong suốt quá trình
thực hiện mô đun dạy học nhằm tăng thêm
động cơ cho người học).
- Chỉnh sửa nội dung chương trình
đào tạo thiết thực, linh hoạt và được cập
nhật thường xuyên theo với nhu cầu của
người học và của doanh nghiệp, của
cơ quan, tổ chức sử dụng lao động. Nội
dung đào tạo phải luôn gắn với thực tiễn,
kết hợp nhà trường với xã hội thông qua
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.
- Đối với khối lượng kiến thức trong
chương trình đào tạo phải tăng cường kiến
thức chuyên môn trong thực tế, giảm bớt
các kiến thức lý thuyết hàn lâm, cấu trúc
chương trình theo hướng hài hòa giữa lý
thuyết và thực hành. Bổ sung, tăng cường
hệ thống các môn tin học thiết kế chuyên
ngành (tin học ứng dụng) như Illustrator,
Photoshop, InDesign, 3Dmax, Corel
Draw... hay các ứng dụng và phần mềm
thiết kế khác.
- Xây dựng các chương trình, môn học
với định hướng ứng dụng công cụ, phương

thức đào tạo trực tuyến e-learning nhằm hỗ
trợ tốt cho việc tự học của người học.
Tăng cường rèn luyện kỹ năng
thực hành, cải tiến phương pháp
giảng dạy
Song song với việc chỉnh sửa, thay
đổi chương trình đào tạo, các đơn vị đào
tạo cần phải đổi mới phương pháp đào
tạo, tăng cường học tập, rèn luyện kỹ năng
thực hành để hoạt động giảng dạy thực sự
tạo động lực, sáng tạo cho người dạy, tạo
hứng thú và say mê cho người học với các
giải pháp cụ thể:
- Tăng cường thời lượng giảng dạy
các môn tin học thiết kế chuyên ngành, bổ
sung các phần mềm, ứng dụng thiết kế mới
nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ
năng sử dụng và làm chủ phần mềm thiết
kế, các công cụ hỗ trợ cho việc thể hiện ý
tưởng sáng tạo.
- Tăng cường gắn kết với các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyên
ngành, mời các nhà doanh nghiệp tham
gia công tác hướng dẫn, đào tạo thực
hành, tham gia các buổi tọa đàm, hội thảo,
chuyên đề nhằm trao đổi, góp ý và chia sẻ
với người học về các kỹ năng cần có, giúp
cho người học hiểu được tiêu chí, yêu cầu
tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp.
- Kết hợp và tiếp thu những góp
ý của các doanh nghiệp xây dựng các
chương trình liên kết thực tập, thực hành...
phù hợp về nội dung, hợp lý về thời gian.
Tăng cường cho sinh viên thực tế tại các
doanh nghiệp trong ngành thiết kế, quảng
cáo (các công ty in, thiết kế đồ họa, quảng
cáo, truyền thông...) để sinh viên được
trải nghiệm thực tế, thực hành lý thuyết
và tìm hiểu sâu hơn về nghành nghề
mà mình đang học, nắm vững các công
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đoạn trước, trong và sau thiết kế, bước
đầu hiểu được công việc mà mình sẽ làm
cũng như cơ hội tạo dựng các mối quan
hệ nghề nghiệp, nhằm mục đích giúp cho
sinh viên có thể nắm bắt, cọ sát chuyên
môn, bổ xung kỹ năng, kinh nghiệm thực
tế và định hướng nghề nghiệp từ khi còn
ngồi trên ghế nhà trường
- Song song cần kết hợp đổi mới
phương pháp giảng dạy theo hướng tích
cực hóa quá trình dạy và học, tạo điều kiện
cho sinh viên phát huy tính chủ động, sáng
tạo trong học tập dựa trên yêu cầu, nguyện
vọng, khả năng và điều kiện của mỗi sinh
viên. Phương pháp giảng dạy tích cực
không tập trung vào việc truyền tải thông
tin mà chú trọng nhiều hơn vào giảng dạy
phương pháp (dạy cách học) để người học
có thể tự học, tự nghiên cứu và hình thành
thói quen chủ động tìm kiếm tư liệu kết
nối toàn cầu.
4. Kết luận
Trong những năm tới, nhu cầu tuyển
dụng nhân lực ngành Thiết kế đồ họa dự
đoán tiếp tục tăng trưởng mạnh. Với sự
tham gia của các công ty, tập đoàn quảng
cáo hàng đầu trên thế giới cùng sự thay
đổi không ngừng về hình thức quảng cáo,
truyền thông và công nghệ dẫn tới sự đòi
hỏi sẽ ngày càng cao về chất lượng và khả
năng thích ứng của các nhà thiết kế.
Về phía các cơ sở đào tạo, để đáp
ứng nhu cầu nhân lực của xã hội, nâng cao
tính cạnh tranh và thương hiệu, các cơ sở
đào tạo Thiết kế đồ họa thực sự phải có
bước “chuyển mình” xây dựng những giải
pháp đồng bộ nhằm hoàn thiện chương
trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng
dạy với mục tiêu nâng cao chất lượng đào
tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
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Đối với người học, mong muốn học
nhanh, thu nhập cao, không lo thất nghiệp
là những mong muốn chính đáng. Bởi vậy
việc lựa chọn đúng cơ sở đào tạo, được
đào tạo một cách chuyên nhiệp và bài bản,
gắn với thực tế, học lý thuyết luôn đi đôi
với thực hành sẽ giúp người học nâng cao
năng lực, có nhiều cơ hội làm việc với
mức thu nhập cao trong ngành Thiết kế
đồ họa đang ngày càng phát triển và cạnh
tranh hiện nay.
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HỌC SUỐT ĐỜI, HÀNH TRÌNH KHÔNG NGỪNG NGHỈ
CỦA NHỮNG NHÀ GIÁO
LIFELONG LEARNING, THE NON-STOP JOURNEY OF THE TEACHERS
Nguyễn Thị Bích Liễu*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 5/4/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/10/2019
Ngày bài báo được duyệt đăng: 25/10/2019
Tóm tắt: Học là hành trình bất tận trên con đường tìm kiếm tri thức của loài người.
Đối với những người đã, đang và sẽ mang trong mình chức danh nhà giáo, hành trình đó
là cả một cuộc đời. Có thể nói, giáo dục và cải cách giáo dục luôn là mối quan tâm hàng
đầu của mỗi quốc gia. Và vai trò của trường đại học trong giáo dục hiện nay đang ngày
càng được tăng cường. Việc giảng dạy của giảng viên được đánh giá thành công bắt nguồn
từ chất lượng giáo dục đại học được đánh giá tốt. Nhưng, đó chỉ là điểm khởi đầu của một
cuộc hành trình dài trong việc nâng cao tri thức, nâng cao kinh nghiệm giảng dạy, và học
tập suốt đời của những nhà giáo. Những nhà giáo ngày nay, họ đứng trên bục giảng phải
đối mặt với những kỳ vọng thay đổi nhanh chóng nhưng có chất lượng trong giáo dục đại
học. Để hoàn thành được điều đó, người giảng viên phải có năng lực, có kiến thức, khả
năng truyền đạt tốt, thích nghi với nhiều môi trường học tập khác nhau, đồng thời luôn
mang trong mình mục tiêu học đến trọn đời nhằm trau dồi kiến thức, để khẳng định những
nhà giáo luôn là trọng tâm của giáo dục, là đòn bẩy giúp nền kinh tế đất nước sánh vai với
các cường quốc trên thế giới.
Từ khóa: Học tập suốt đời, giảng viên, giáo dục đại học, kiến thức, kỹ năng

Abstract: Learning is an endless journey on the path of seeking human knowledge.
For those who have been and will take the title of educator, that journey is a lifetime. It
can be said that education and educational reform are always the top concern of each
country. And the role of the university in education today is increasingly strengthened. The
teaching of lecturers who are judged to be successful comes from the good quality of higher
education. But, that is just the beginning of a long journey in educating teachers, improving
teaching experience, and lifelong learning. Teachers now have to face rapidly changing but
qualitative expectations in higher education. To accomplish that, teachers must be competent,
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knowledgeable, able to communicate well, adapt to a variety of learning environments, and
at the same time, they set their goals for life-long learning in order to cultivate knowledge, to
aﬃrm that teachers are always the center of education, is a lever to help the economy of the
country on par with the powers of the world.
Keywords: Lifelong learning, lecturers, higher education, knowledge, skill

1. Đặt vấn đề
Một trong những chìa khóa dẫn
đến thành công cho việc học tập suốt đời
ở trường học là phát triển kiến thức, kỹ
năng của người giáo viên. Giáo viên là
một trong các khối xây dựng cơ bản tạo
nên xã hội. Để các khối đó trở thành nền
tảng, trường học cần trở thành điểm tựa
vững chắc cho việc dạy và học, học suốt
đời của giáo viên, là nơi ươm mầm nuôi
dưỡng cho những sáng tạo của sinh viên.
Học tập suốt đời chính là câu trả lời để
xây dựng một môi trường vững mạnh cho
giáo viên và người học cả trong và ngoài
bối cảnh giáo dục. Bởi lẽ càng tìm hiểu
về kiến thức bao la trong vũ trụ, chúng ta
càng tìm hiểu được về chính mình, và học
tập không phải là hữu hạn, nhưng lại là
quá trình cả đời người.
Học tập suốt đời được hiểu một cá
nhân bằng các hoạt động trong cuộc sống
của mình để tiếp cận với xã hội, văn hóa
và kinh tế nhằm mục đích luôn luôn trau
dồi và cải thiện kiến thức. Việc học tập
suốt đời không chỉ là một sự học hỏi trong
suốt cuộc sống, mà đó là sự học tập lan
truyền ở mọi giai đoạn trong cuộc sống
của chúng ta. Học tập suốt đời rất cần thiết
đối với mỗi cá nhân để luôn làm mới kiến
thức, kỹ năng, giúp con người phát triển
và hoàn thiện nhận thức của bản thân
Học suốt đời cũng có thể được hiểu
rộng rãi là việc học tập được theo đuổi
trong suốt cuộc đời, học tập linh hoạt, đa

dạng, học tại các thời điểm khác nhau và
ở nhiều nơi khác nhau. Học suốt đời ở các
lĩnh vực khác nhau, thúc đẩy học tập bằng
cách ngoài học truyền thống còn học trong
suốt cuộc sống.
Trong bài viết “Về học tập suốt đời
và xây dựng xã hội học tập ở nông thôn
Việt Nam” GS.TS Vũ Ngọc Hải, Viện
Khoa học Giáo dục Việt Nam đã đề cập:
“Năm 1996 trong báo cáo “Học tập - một
kho báu tiềm ẩn” của Jacques Delors,
người đứng đầu Uỷ ban quốc tế về giáo
dục thế kỷ XXI đã nhấn mạnh hai khái
niệm: học tập suốt đời và xã hội học tập
và coi giáo dục là nhân tố then chốt của sự
phát triển xã hội. Báo cáo cho rằng giáo
dục phải dựa trên 4 trụ cột: học để biết,
học để làm, học để làm người và học để
cùng chung sống với nhau” (1)
Học để biết: Nắm vững các công cụ
học tập hơn là chỉ hiểu về nó. Học để làm:
trang bị cho mọi cá nhân những công việc
cần thiết trong hiện tại và trong tương lai
bao gồm sự đổi mới, thích ứng với việc
học tập trong môi trường làm việc. Học
cách chung sống với người khác: Giải
quyết các xung đột bằng hòa bình, khám
phá tiếp cận họ thông qua nền văn hóa, bồi
dưỡng năng lực giao tiếp cộng đồng, khả
năng hòa nhập xã hội. Học để làm người:
Học để phát triển hoàn thiện cho bản thân
cả về tâm trí, thể lực, sự thông minh, nhạy
cảm, thẩm mỹ và tâm linh. Học tập suốt
đời được xem là cái nhìn toàn diện về giáo
dục, học từ nhiều môi trường khác nhau.
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Học suốt đời là trải nghiệm giáo dục liên
tục để tăng cường kiến thức, mở rộng tâm
trí, phát triển các mối quan hệ xã hội.
Nguyên tắc cơ bản của học tập suốt
đời là tập chung vào việc phát triển cách
giáo dục người học tiếp tục học tập có ý
thức và bám theo mục đích suốt đời. Việc
học tập suốt đời chỉ được thực hiện với
quy trình giáo dục được lên kế hoạch và
lập trình cụ thể. Và quy trình này chỉ có
thể áp dụng thực hiện với những giáo viên
có nhận thức suốt đời.
Nếu học tập liên quan đến tất cả cuộc
sống của con người cả về thời gian và toàn
bộ xã hội, kinh tế, giáo dục. Chúng ta cần
có những bước tiến xa hơn nữa về cải cách
giáo dục để đạt được một xã hội học tập.
Và cách tốt nhất để thực hiện những bước
tiến này chính là giáo viên - một phần của
quá trình học tập suốt đời.
2. Lý do giáo viên là người học
suốt đời
Bởi giáo dục đang phát triển rất
nhanh: Để có được như ngày nay, giáo
dục đã đi một chặng đường rất dài, từ khi
con người chỉ biết vẽ và viết trên phiến
đá, hang động, sau là bảng đen phấn
trắng, và bây giờ là lớp học thông minh
với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ.
Ông Gerhard Fischer - Giám đốc Trung
tâm Đời sống học và Thiết kế, Đại học
Colorado cho rằng: Tốc độ thay đổi hiện
tại trong ngành giáo dục là quá nhanh,
đến nỗi công nghệ và kỹ năng sử dụng
công nghệ trở nên lỗi thời trong vòng 5
đến 10 năm. Do đó, việc học tập sẽ trở
thành công việc không ngừng nghỉ của
các nhà giáo. Chỉ có như vậy, các nhà
giáo mới không chỉ đóng vai trò tích cực
trong sự phát triển của giáo dục, mà còn

là động lực đứng phía sau sự phát triển
của người học hiện nay.
Thử thách ngày càng nhiều: Giảng
dạy là một nghề, một nghề đòi hỏi khả năng
thích nghi cao và linh hoạt là một trong
những phẩm chất không thể thiếu của các
nhà giáo trong sự thay đổi không ngừng
của thế giới. Thời đại thay đổi, cách người
học tương tác với nhau và tương tác với thế
giới cũng đã thay đổi. Trung tâm của sự
thay đổi đó là các nhà giáo dục, người đóng
vai trò then chốt trong việc giảng dạy. Các
nhà giáo cần trang bị các kỹ năng cần thiết
để trở thành một lực lượng tích cực trong
sự thay đổi nhanh chóng của giáo dục trước
những thách thức của xã hội hiện nay
Học suốt đời kích thích sự phát triển
của não bộ: Con người tin rằng não bộ có
khả năng điều chỉnh chức năng và cấu trúc
theo các yếu tố ảnh hưởng từ bên trong và
bên ngoài. Trong một bài báo của mình,
ông Jurg Kesselring, Trưởng Khoa Thần
kinh học, Trung tâm Phục hồi chức năng
Valens, Thụy Sĩ nói rằng: Học tập suốt đời
là một cách quan trọng để duy trì sức khỏe
tối ưu cho não bộ. Bộ não thường xuyên
được kích hoạt, huấn luyện rõ ràng sẽ khác
với bộ não không được huấn luyện. Kích
thích não bộ để thu nạp kiến thức là việc
nuôi dưỡng một tư duy, phát huy tối đa
tiềm năng của bộ não, để bộ não luôn tiếp
tục phát triển và phát triển mạnh hơn
3. Giáo viên học suốt đời từ nhiều
lĩnh vực
Kiến thức: Giáo viên phải thể hiện
được khả năng áp dụng các kiến thức,
năng lực sư phạm, và tư duy phê phán
trong môi trường giáo dục. Giáo viên luôn
luôn bổ sung kiến thức về các bài giảng
trong các lĩnh vực giảng dạy
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Giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả là
trọng tâm của việc giảng dạy hiệu quả.
Một nhà giáo phải có khả năng thể hiện
các kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn
bản thích hợp bao gồm: phát âm, ngôn ngữ
biểu cảm, chất lượng âm thanh, ngữ pháp.
Họ cần phải nhận thức được các thông
điệp đã được chuyển tiếp thông qua giao
tiếp phi ngôn ngữ. Bên cạnh đó, những
nhà giáo luôn phải có khả năng chọn và sử
dụng phương tiện truyền thông phù hợp,
sự rõ ràng trong các bài giảng, bài thuyết
trình. Kỹ năng giao tiếp cho phép các
nhà giáo hoàn thành các mục tiêu của bài
giảng, và truyền lại sự nhiệt tình tích cực
cho sinh viên. Các nhà giáo học tập suốt
đời ngay trong việc liên tục nâng cao kỹ
năng giao tiếp với sinh viên, phụ huynh và
đồng nghiệp. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
rất cần thiết trong quá trình giảng dạy của
giảng viên. Khả năng đồng cảm, niềm tin
dành cho việc học hỏi của sinh viên, chú ý
đến các nhu cầu của sinh viên, nhạy cảm
với các vấn đề liên quan đến gia đình và
cộng đồng. Để có thể mang đến bầu không
khí tích cực trong việc học. Giáo viên sử
dụng kỹ năng giao tiếp để thúc đẩy sự hợp
tác tích cực giữa người dạy và người học.
Trong quá trình học tập liên tục khả năng
giao tiếp này, giáo viên phải luôn sẵn sàng
nhận những lời khuyên, lời góp ý từ đồng
nghiệp, liên tục sửa đổi và mở rộng kỹ
năng giao tiếp.
Tư duy phê phán: Nhà giáo luôn
phải sử dụng tư duy phê phán trong tất
cả nội dung của bài giảng, họ cần đưa ra
được các câu hỏi thích hợp, thu thập thông
tin liên quan, sắp xếp thông tin hiệu quả
và sáng tạo, từ thông tin đưa ra được lý do
và đi đến kết luận đáng tin cậy. Ngoài ra,
các giáo viên có thể mô hình hóa và dạy
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quá trình tư duy phê phán này cũng như
truyền cảm hứng cho sinh viên, để sinh
viên có thể trở thành những công dân có
trách nhiệm đóng góp cho xã hội
Kỹ năng: Kiến thức chuyên môn
luôn rộng lớn, giáo viên cần có sự chuẩn
bị trước mỗi nội dung bài giảng. Bằng
kinh nghiệm giảng dạy cộng với kiến thức
thực tế, các nhận thức về các vấn đề xung
quanh bài giảng như xã hội, chính trị...
và bằng sự đam mê trong giảng dạy của
mình, người giáo viên sẽ đem đến sự sinh
động cho bài giảng, gợi sự tò mò, niềm tin
của sinh viên với bài giảng của mình. Học
tập suốt đời của người giáo viên cũng là
việc luôn luôn mở rộng kiến thức thực tế
và kinh nghiệm của bản thân. Cách giảng
dạy của nhà giáo mang lại chất lượng cao
cho bài giảng là nền tảng cho việc nâng
cao chất lượng đào tạo. Giảng dạy tốt
không chỉ là vấn đề giảng dạy hiệu quả,
phát triển năng lực sinh viên, làm chủ bài
giảng. Dạy tốt còn liên quan đến việc đưa
tình cảm vào trong bài giảng. Thứ tình
cảm này được các nhà giáo truyền tới sinh
viên với niềm đam mê trong từng câu chữ,
sự sáng tạo trong nội dung, sự thách thức
trong việc tìm tòi và niềm vui ở cuối mỗi
giờ dạy. Người giáo viên yêu nghề, ham
học hỏi những điều mới, mong muốn gặp
gỡ những người mới, chia sẻ những kiến
thức của bản thân, họ sẽ tạo nên giá trị
kinh tế mới trong xã hội. Giáo viên sẵn
sàng chia sẻ và học hỏi kiến thức, kỹ năng,
chuyên môn của mình, từ đó họ sẽ tạo ra
cuộc sống có chất lượng cho bản than và
cho những người xung quanh.
Giáo viên giỏi là những người học
tập suốt đời: Nền giáo dục hiện tại thúc
đẩy và tiêu chuẩn hóa các phương pháp
giảng dạy thông thường sang cách giảng
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dạy sáng tạo để thu hút và truyền cảm
hứng cho sinh viên trong thế kỷ 21. Thực
tế, những hình thức giảng dạy thông qua
ghi nhớ và ghi danh tổ chức các lớp học đã
không còn phù hơp với thời đại công nghệ
hiện nay. Người giáo viên phải áp dụng và
sử dụng tư duy học tập suốt đời để tiếp tục
thúc đẩy bản thân, tìm hiểu những cách
thức giảng dạy mới, tạo điều kiện nâng
cao chất lượng giảng dạy và học tập, tăng
cường sự tham gia, sự tương tác của sinh
viên trong giờ học.
4. Yếu tố có liên quan đến việc học
tập suốt đời của giáo viên
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp
hoặc gián tiếp tới việc học tập suốt đời của
giáo viên như: Giới hạn về tài chính; Thiếu
động lực, tình yêu dành cho nghề bị ảnh
hưởng; Môi trường dạy và học chưa đáp
ứng được yêu cầu; Các cơ chế kiểm soát quá
khắt khe của Bộ Giáo dục, của Nhà trường;
Sự bất ổn trong các chính sách giáo dục;
Tinh thần và thái độ học tập của sinh viên;
Giới tính của giáo viên... Nhưng có lẽ, trong
số các yếu tố ảnh hưởng đó, vấn đề về tài
chính là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng
đến quá trình học tập suốt đời của giáo viên.
Bởi lẽ, người giáo viên trước nhất họ phải
sống, sống để tìm kiếm tài chính nuôi bản
thân, nuôi gia đình. Tài chính bất ổn, họ
cũng không còn tâm trí và thời gian dành
cho mục tiêu học tập suốt đời
5. Khuyến nghị
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như
Trường đại học cần có các hoạt động đào
tạo có chất lượng và thực tế nhằm tăng
cường kỹ năng học tập suốt đời cho giáo
viên. Cần tổ chức các khóa học để nâng
cao nhận thức của giáo viên trong hoạt
động phát triển nghề nghiệp. Trong quá

trình tổ chức các khóa học này, Bộ Giáo
dục và Nhà trường có thể kiểm tra kết quả
của khóa học ngay trong quá trình giảng
dạy của giáo viên. Và để khích lệ tinh thần
cho các giáo viên trong khóa học, cần có
những phần thưởng xứng đáng dành cho
các giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Và quan trọng hơn, đó là Bộ Giáo dục
cũng như Nhà trường xem xét cung cấp
nhiều cơ hội hơn, đặc biệt là về mặt tài
chính, để các giáo viên có điều kiện tham
dự các hoạt động phát triển chuyên môn.
Đồng thời, các giáo viên nên luôn cập nhật
kiến thức qua sách, báo, sử dụng tốt công
nghệ để phục vụ cho việc tìm kiếm cũng
như áp dụng các kỹ năng học tập suốt đời.
Giáo viên có thể tư duy học tập suốt đời
bằng cách tham gia các khóa học nâng cao
nghiệp vụ, nâng cao khả năng cộng tác với
đồng nghiệp trong sáng tạo các phương
pháp giảng dạy ngay trong môi trường
lớp học, lấy sinh viên làm trung tâm, từ
đó giáo viên sẽ gặt hái được những lợi ích
của việc áp dụng tư duy học tập suốt đời
và trở thành nhà giáo dục sáng tạo.
Giáo viên là tài sản lớn nhất của các
trường học trên phương diện truyền đạt
kiến thức, kỹ năng và giá trị của bài học.
Người giáo viên chỉ có thể thực hiện được
mục đích giảng dạy của họ nếu trường học
có sự chuẩn bị tốt cho việc dạy và luôn
ghi nhận những đóng góp của họ trong sự
nghiệp giảng dạy. Do đó, việc hỗ trợ của
trường đại học cho sự phát triển chuyên
nghiệp của giáo viên là một phần tất yếu
trong việc nâng cao chất lượng đào tạo
hiện nay.
6. Kết luận
Tóm lại, năng lực quan trọng nhất
mà các giáo viên tương lai cần có là sẵn
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sàng học hỏi suốt đời, là suy nghĩ sáng tạo,
phục vụ cho công tác giảng dạy của mình.
Không chỉ là thử thách và động lực, mà
còn có thể áp dụng cho các học sinh mà
họ sẽ dạy, cũng như cho các giáo viên mà
họ đã được học. Học suốt đời là cách các
giáo viên tiếp tục tìm hiểu về những điều
mới lạ trong quá trình giảng dạy, phương
pháp giảng dạy và sẵn sàng chia sẻ niềm
vui học tập với họ sinh viên.
Học suốt đười là cả một thách thức
và rất cần thiết cho giáo viên, với mục
đích tăng tính chuyên nghiệp, cập nhật
và đào sâu kiến thức thông qua sự phát
triển của nghề nghiệp. Sự cải tiến và phát
triển chuyên môn nghề nghiệp là nguồn
gốc của sự chuyên nghiệp, của việc học
tập suốt đời trong xã hội tri thức ngày nay,
và tương lai của những người mang trọng
trách nhà giáo.
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Tóm tắt: Mỹ thuật ứng dụng là một lĩnh vực rộng, đã và đang chạm vào mọi mặt của
đời sống xã hội. Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, việc phát triển mỹ thuật ứng dụng với
các sản phẩm thiết kế tốt sẽ góp phần xây dựng, thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa nước
nhà. Các chuyên ngành thiết kế Mỹ thuật ứng dụng hiện nay đang rất được chú trọng đào tạo
ở nhiều trường đại học, đi kèm với nó là nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng
nhu cầu phát triển của xã hội hiện đại. Ở Việt Nam hiện nay, việc đào tạo họa sĩ Mỹ thuật
ứng dụng đang rất phát triển ở các thành phố lớn đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và
các tỉnh Đông Nam Bộ. Bài viết nhằm chỉ ra những thực trạng đào tạo họa sĩ Mỹ thuật ứng
dụng ở các tỉnh Đông Nam Bộ của Việt Nam, từ đó đưa ra một vài kiến nghị nhằm nâng cao
chất lượng đào tạo.
Từ khóa: đào tạo, nguồn nhân lực, mỹ thuật ứng dụng, Đông Nam Bộ, Việt Nam.

Abstract: Applied fine art is a wide field that has touched every aspect of social life.
In the current integration period, the development of applied fine arts with well-designed
products will contribute to building and promoting the country’s cultural industry. Applied
fine art majors are currently being focused on training at many universities, accompanied
by the need for high quality human resources to meet the development needs of modern
society. In Vietnam today, the training of applied fine art artists is developing in big cities,
especially in Ho Chi Minh City and the Southeast provinces. This paper aims to show the
current situation of training applied fine art painters in the Southeast region of Vietnam from
which to make some recommendations to improve the quality of training.
Keywords: training, human resources, applied fine arts, Southeast region, Vietnam.
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1. Đặt vấn đề
Nguồn nhân lực là yếu tố cấu thành
quan trọng nhất của lực lượng sản xuất
xã hội. Việt Nam là quốc gia có lợi thế
về nguồn nhân lực dồi dào, cần cù, thông
minh và có khả năng tiếp thu nhanh những
thành tựu khoa học công nghệ mới. Tuy
nhiên nguồn nhân lực của Việt Nam được
đánh giá là chưa đáp ứng được yêu cầu
phát triển kinh tế. Phát triển đào tạo gắn
với nhu cầu xã hội là nhiệm vụ trọng tâm
chiến lược hàng đầu mà các cơ sở đào tạo
trên cả nước đang nỗ lực thực hiện. Để
cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao,
đáp ứng nhu cầu xã hội ngoài việc nâng
cao chất lượng đào tạo, thông qua đổi
mới nội dung chương trình, công cụ hỗ
trợ đào tạo và cần có sự liên kết giữa các
đơn vị đào tạo, giữa đơn vị doanh nghiệp
tuyển dụng nguồn nhân lực. Miền Nam
Việt Nam nói chung và miền Đông Nam
Bộ nói riêng có tốc độ phát triển kinh tế
xã hội mạnh mẽ nhất hiện nay. Chính vì
vậy đã thu hút được thị trường lao động
rất lớn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển
của địa phương này. Nhu cầu nguồn nhân
lực phục vụ cái đẹp trong xã hội cũng
theo đó mà phát triển. Tuy nhiên, vấn đề
chung đáng lo của chúng ta hiện nay là
sự cách biệt không nhỏ giữa đào tạo và
sử dụng lao động, giữa cung và cầu của
nguồn nhân lực.
2. Thực trạng nguồn nhân lực và
đào tạo tại các tỉnh Đông Nam Bộ
Với khoảng 20 đơn vị đào tạo về
mỹ thuật công nghiệp, mỹ thuật ứng dụng,
thiết kế trên cả nước, sự đào tạo ồ ạt nguồn
nhân lực thiết kế ở VN trong những năm
qua đã tạo được nguồn lực đáng kể góp
phần thúc đẩy sự phát triển thiết kế ở VN.
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Tuy nhiên, không ít sinh viên ra trường
không kiếm được việc làm. Số khác theo
nghề không bền lâu, chủ động bỏ nghề,
chuyển nghề vì thu nhập thấp hoặc nhiều
lý do khác...
Mỹ thuật ứng dụng bao gồm các lĩnh
vực thiết kế đồ họa, thiết kế mỹ thuật đa
phương tiện, thiết kế trang trí nội ngoại thất,
thiết kế truyền thống, thiết kế thời trang...
đã được các chuyên gia mổ xẻ từ vấn đề
đào tạo đến sản xuất, sử dụng lao động...
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm
Thượng nhìn nhận: “Mỹ thuật ứng dụng
của VN tham gia vào thị trường thế giới với
tư cách là người lắp ráp, làm thuê chứ chưa
sáng tạo, sản xuất ra bất kỳ máy móc, sản
phẩm nào. Suốt thế kỷ 20, nước ta hầu như
không có nhà thiết kế chuyên nghiệp, mà
chỉ có các họa sĩ tham gia làm thiết kế đồ
họa, người bấm máy tính trong sự chỉ bảo
của ông chủ sản xuất”. Ông Marc Pechart,
Quản lý học vụ Viện thiết kế ADS, người
từng có 16 năm làm trong lĩnh vực thiết kế
ở VN cũng cho rằng, mỹ thuật ứng dụng ở
VN còn thiếu vắng bản sắc.
Nói về thực trạng đào tạo các ngành
mỹ thuật ứng dụng tại VN, ông Riccardo
Francesch, đại diện Trường ĐH Thiết kế
LABA (Ý) cho rằng: “Việc giáo dục và đào
tạo các nhà thiết kế hiện tại rất mang tính
thực dụng hơn là sáng tạo. Thường sinh
viên tốt nghiệp sẽ trở thành kỹ thuật viên
hơn là nhà thiết kế. Họ biết cách sử dụng
thành thạo các phần mêm 2D, 3D nhưng
chưa biết cách phát triển ý tưởng trên cơ sở
là một nhà thiết kế.
Các sản phẩm tạo ra thiếu tính chất
nội dung thuần Việt. Bên cạnh việc nắm
bắt và sử dụng các kỹ thuật, nhà thiết kế
còn phải mang cái hồn và văn hoá vào
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từng sản phẩm. Bên cạnh đó, các học trình
về nghệ thuật, lịch sử nghệ thuật, lịch sử
kiến trúc không có nhiều trong chương
trình học. Nếu một sinh viên mà không
biết về lịch sự nghệ thuật phổ biến, lịch
sử cách mạng hiện đại... thì sao sinh viên
đó có thể trở thành một nhà thiết kế giỏi”.
Trong 6 tỉnh vùng Đông Nam Bộ,
xếp về cơ cấu trình độ chuyên môn kỹ
thuật của dân số thì TP.Hồ Chí Minh đứng
đầu với khoảng 9,8% dân số có trình độ từ
đại học trở lên, tiếp đó là Bà Rịa - Vũng
Tàu với 4,8%, Đồng Nai 3,5%, Bình
Dương 2,7%, tỷ lệ này thấp nhất ở hai tỉnh
Tây Ninh và Bình Phước với 2,1%. Tỷ lệ
lao động có học vấn cao còn quá khiêm
tốn so với nhu cầu phát triển và quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa của vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam này.
Ngoài các trường, trung tâm ở các
tỉnh thành trong vùng, Tp. Hồ Chí Minh
hiện là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực
lớn về ngành Mỹ thuật ứng dụng cho cả
khu vực. Là vùng kinh tế có tốc độ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa thuộc hàng cao
nhất nước, do vậy nhu cầu về nguồn nhân
lực chất lượng cao của vùng Đông Nam
Bộ gia tăng nhanh chóng. Vì vậy việc đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được
xem là yếu tố mang tính quyết định cho sự
thành công của tiến trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa của vùng.
Khi đời sống kinh tế phát triển, nhu
cầu thưởng thức tiện nghi tương ứng và sự
cạnh tranh cũng xuất hiện. Nhiều ngành
nghề lúc này được ra đời theo quy luật
cung - cầu của xã hội. Một số trường như
ĐH Kiến trúc, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH
Dân lập Văn Lang, ĐH Quốc tế Hồng
Bàng... cũng đào tạo ngành Mỹ thuật ứng

dụng. Phần lớn các trường quan tâm đào
tạo 4 lĩnh vực: thiết kế đồ họa, thiết kế
thời trang, tạo dáng công nghiệp, trang trí
nội thất.
Tại các tỉnh vùng Đông Nam Bộ đặc
biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Đồng
Nai trong đào tạo họa sĩ Mỹ thuật ứng
dụng đều rất chú trọng đến thực hành, ví
dụ như Đại học Tôn Đức Thắng là một
trong những trường tiên phong ứng dụng
công nghệ trong dạy học, có xu hướng mở
rộng hoạt động thực nghiệm, giúp sinh
viên cọ xát công việc nghề nghiệp với đời
sống. Tại trường Cao đẳng Mỹ thuật trang
trí Đồng Nai đã xây dựng được hệ thống
xưởng thực hành với công nghệ hiện đại
tiên tiến như xưởng in 3d, xưởng in thực
hành đồ họa với hệ thống máy móc được
trang bị hiện đại... đáp ứng nhu cầu phát
triển của xã hội. Bên cạnh đó, các trường
quốc tế, liên kết như Arena Multimedia,
RMIT, FPT Arena... cũng đã có các
chương trình đào tạo mỹ thuật bài bản,
phong phú, toàn diện và thực dụng hơn
bởi giáo trình quốc tế, thời gian đào tạo
tập trung và ngắn hơn so với các trường
công lập, với cách thức đầu tư, giảng dạy
và tư duy truyền thống. Cụ thể họ có nhiều
nhánh đào tạo chi tiết như thiết kế đồ họa quảng cáo; nhiếp ảnh - xử lý ảnh kỹ thuật
số; dàn trang sách báo - tạp chí - in ấn và
xuất bản; lập trình, thiết kế web và các
ứng dụng online; thiết kế games và các
sản phẩm tương tác; kỹ xảo điện ảnh số.
Giáo dục - đào tạo được xác định có
vai trò thực hiện khâu đột phá vào điểm
nghẽn của chất lượng nguồn nhân lực và
chìa khóa vạn năng để phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao, chính vì vậy chấn
hưng nền giáo dục là yêu cầu cấp bách. Để
làm được việc này, cần thực hiện 5 vấn đề
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trọng tâm: việc giảng dạy phải gắn liền với
thực tiễn; vận dụng giáo trình, tài liệu học
tập từ nước ngoài cần tiệm cận với điều
kiện Việt Nam; tăng cường khả năng tự
học và nghiên cứu của học viên, sử dụng
hiệu quả các phương tiện hỗ trợ giảng dạy
và tích cực lắng nghe ý kiến phản hồi của
học viên. Nhưng chỉ nâng cao chất lượng
đào tạo vẫn chưa đủ, căn cứ vào quy mô
đào tạo của các trường đại học và dự báo
cân đối nguồn lao động vùng Đông Nam
Bộ có thể thấy tình trạng “dư thừa” lượng
sinh viên tốt nghiệp của một số ngành với
cầu nhu nhân lực. Điều này cho thấy sự
gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp
gần như chưa có. Bên cạnh việc phối hợp
chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp,
cần tăng cường công tác dự báo nhu cầu
lao động.
Thực trạng nguồn nhân lực trong xã
hội hiện nay đang đặt ra sự mất cân bằng
giữa cung và cầu về lao động có trình độ
tay nghề cao. Thực tế hiện nay cho thấy,
có sự mất cân đối trong cơ cấu đào tạo
ngành Mỹ thuật ứng dụng chưa có sự gắn
kết giữa đào tạo với doanh nghiệp và xã
hội, tình trạng này gây lãng phí nguồn lực
cho cả người học và người sử dụng lao
động. Chính vì vậy, cần có các giải pháp
hữu hiệu để giải quyết tình trạng mất cân
đối trong đào tạo hiện nay, nhằm đáp ứng
tốt hơn yêu cầu nhân lực của xã hội trong
thời gian tới.
3. Một vài đề xuất nhằm nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực Mỹ thuật
ứng dụng tại các tỉnh Đông Nam Bộ.
* Thiết kế chương trình đào tạo
phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động
Thực tiễn giáo dục đại học trên thế
giới hiện nay (nhất là tại các quốc gia có
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nền giáo dục phát triển) đã khẳng định tính
ưu việt của cách tiếp cận năng lực đầu ra
trong việc thiết kế, phát triển chương trình
và tổ chức, quản lí quá trình đào tạo. Thiết
kế chương trình đào tạo theo tiếp cận năng
lực đầu ra, đồng thời, cũng tạo cơ hội gắn
kết giữa các bên liên quan (cơ sở đào tạo,
nhà tuyển dụng, nhà đầu tư v.v.), tăng cơ
hội dạy học phân hóa, linh hoạt, mềm dẻo
của quá trình đào tạo.
Xuất phát từ cách tiếp cận năng lực,
nội dung dạy học, nội dung các môn học
cần được thiết kế, xây dựng hướng đến
đến việc hình thành những năng lực vừa
cụ thể, vừa khái quát cho một ngành nghề
đào tạo. Có thể phân chia năng lực ra làm
3 nhóm chính:
Nhóm năng lực Cốt lõi: chung cho
một ngành nghề đào tạo (ví dụ: Mỹ thuật
công nghiệp)
Nhóm năng lực Cơ bản: chung cho
một chuyên ngành đào tạo (ví dụ: Thiết
kế Nội thất, Thiết kế Thời trang, Thiết kế
Đồ họa...)
Nhóm năng lực Chuyên biệt: chuyên
cho một hoạt động, lĩnh vực cụ thể (ví dụ:
chuyên viên diễn họa, thiết kế kỹ thuật,
thiết kế concept...)
Xây dựng chương trình đào tạo theo
hướng tích hợp: Trong đào tạo sinh viên
các ngành mỹ thuật nói chung và chuyên
ngành Thiết kế Nội thất nói riêng với đặc
thù có nhiều môn học thực hành nên cần
xây dựng CTĐT theo hướng tích hợp.
Trong đó đảm bảo có một môn học được
đào tạo chuyên sâu, mang tính chủ đạo.
Bên cạnh đó, cần đào tạo chuyên sâu cả
về tin học và ngoại ngữ, bởi lẽ đây là hai
công cụ trọng yếu để giúp sinh viên nâng
cao trình độ chuyên môn - nghiệp vụ và
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đảm bảo cho hoạt động thực hành nghề
nghiệp có hiệu quả. Có như vậy, sinh viên
mới thích ứng được công việc của mình
sau khi ra trường.
- Giáo dục đào tạo phải gắn liền
với nghiên cứu khoa học
Tại các trường đại học lớn, đào tạo
cần thiết phải gắn liền với công tác nghiên
cứu khoa học. Bản chất của nghiên cứu
khoa học là sự tìm tòi, phát hiện sáng tạo
ra tri thức mới, công nghệ mới, khả năng
đưa ra các giải pháp độc đáo hiệu quả để
giải quyết vấn đề. Vì thế năng lực nghiên
cứu chính là chìa khóa để giải quyết một
vấn đề khó. Thêm vào đó cần phải kích
thích động lực nghiên cứu của sinh viên
như: niềm đam mê nghiên cứu, tìm tòi
cái mới, khát vọng muốn khẳng định bản
thân... Rèn luyện cho sinh viên năng lực
nghiên cứu ngay từ khi ngồi trên ghế nhà
trường tạo cho sinh viên khả năng phân
tích vấn đề và giải quyết vấn đề một cách
tư duy logic nhằm đào tạo được nguồn
nhân lực có trình độ cao đáp ứng được
những thay đổi của xã hội hiện đại. Tuy
nhiên có một thực tế cần đáng lưu tâm
trong công tác nghiên cứu khoa học ở
các trường Đại học chủ yếu các đề tài là
những nghiên cứu cơ bản, rất ít các đề
tài mang tính phát hiện hoặc giải pháp.
Các đề tài này đều khó ứng dụng thực
tế và khó có thể chuyển giao thương
mại bán ra thị trường. Với đặc thù của
chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng các đề
tài nghiên cứu khoa học nên tập trung
hướng đến sự sáng tạo hoặc tìm ra các
giải pháp thiết kế có khả năng sử dụng
tối ưu, ứng dụng được vào cuộc sống và
có khả năng chuyển giao thương mại. Để
làm được như vậy trong quá trình nghiên
cứu rất cần có sự hỗ trợ của các xưởng

thực hành, các buổi tham quan giúp sinh
viên tiếp cận được với nhu cầu thực tế.
- Giáo dục đào tạo có sự kết hợp
của Doanh nghiệp
Từ thực trạng nêu trên cho thấy cần
thiết phải có sự trao đổi giữa trường Đại
học với Doanh nghiệp và các Trung tâm
xúc tiến các hoạt động chuyển giao công
nghệ. Xuất phát từ nhu cầu thị trường của
các Doanh nghiệp đưa ra yêu cầu thực tiễn
cho các nhà nghiên cứu. Các hoạt động
nghiên cứu khoa học tại các trường Đại
học cũng cần nắm bắt yêu cầu từ thực tiễn
của Doanh nghiệp. Một số Doanh nghiệp
triển khai mô hình thực tập sinh với nguồn
lực chủ yếu là các sinh viên chuyên ngành
có cơ hội làm việc, thực tập tại các xưởng
được đầu tư công nghệ hiện đại hoặc thực
tập tại các phòng Thiết kế giúp sinh viên
nắm được quy trình hoàn thiện khi thiết kế
một sản phẩm. Ngược lại từ phía trường
Đại học các hoạt động nghiên cứu cũng
cần nắm bắt yêu cầu từ thực tiễn Doanh
nghiệp để chuẩn bị cho nguồn nhân lực
cho tương lai gần.
4. Kết luận
Giáo dục trong thời đại mới luôn
mang trong mình trọng trách đào tạo nguồn
nhân lực bắt kịp xu thế và lĩnh hội tinh hoa
của cuộc cách mạng thời đại. Cùng với
việc mở ra nhiều cơ hội tiếp cận tri thức,
thời đại giáo dục 4.0 cũng thách thức tính
chủ động, cạnh tranh của mỗi người. Đổi
mới giáo dục đại học nói chung và cụ thể
giáo dục đào tạo trong lĩnh vực Mỹ thuật
ứng dụng nói riêng là rất cần thiết trong
thời đại 4.0. Những đòi hỏi của xã hội hiện
đại cho thấy cần phải có một cách làm mới
trong đào tạo các trường về Design trong
cả nước đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ
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- địa phương có nguồn nhân lực và nhu
cầu sử dụng cái đẹp dồi dào. Tùy thuộc
vào thực trạng cũng như nguồn lực sẵn có
của từng cơ sở đào tạo để có những định
hướng mang tính chiến lược, nghiên cứu
những bài học kinh nghiệm trong nước và
thế giới để tạo ra một phương thức đào
tạo mới đáp ứng được nhu cầu của xã hội
hiện đại.
Tài liệu tham khảo:
1. Bùi Thị Thanh Hoa, “Phát triển nguồn
nhân lực ngành thiết kế nội thất đáp ứng yêu
cầu hội nhập quốc tế”, Kỷ yếu Hội thảo
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2. Vũ Tiến Dũng, “Một số giải pháp tăng
cường liên kết đào tạo giữa trường đại học
và doanh nghiệp”, Tạp chí Lý luận chính trị
số 5 - 2016.
3. Mạnh Xuân, “Gắn kết trường đại học và
doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực”, Báo
Nhân dân điện tử, Thứ Bảy, 14/03/2015.
Địa chỉ tác giả: Trường Đại học Mở Hà Nội
Email:buithanhhoa.designer@gmail.com
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NGHỆ THUẬT ĐỒ HỌA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
GRAPHIC ART OF VIETNAM IN THE CURRENT PERIOD
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Tóm tắt: Ở nước ta, khái niệm đồ họa bao gồm đồ họa tạo hình và đồ họa ứng dụng.
Đồ họa tạo hình là các thể loại tranh khắc, tranh được in trực tiếp qua bàn tay của họa sĩ.
Đồ họa ứng dụng là nghệ thuật sử dụng các yếu tố hình ảnh, kiểu chữ, màu sắc để truyền tải
thông điệp truyền thông qua thị giác. Nói cách khác đồ họa ứng dụng là loại hình nghệ thuật
ứng dụng, kết hợp hình ảnh chữ viết, màu sắc, đường, nét... và ý tưởng một cách sáng tạo để
truyền đạt thông tin hiệu quả và thú vị qua các hình thức ấn phẩm in ấn và trực tuyến. Trước
sự bùng nổ về công nghệ thông tin, sự phát triển về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa cùng sự đa
dạng của các loại hình truyền thông quảng cáo đã tạo cho nhu cầu học đồ họa ngày càng lớn
và luôn có sức hút mạnh mẽ. Đồ họa ứng dụng hầu hết là các tác phẩm mỹ thuật được in ấn
hàng loạt bằng quy trình công nghiệp, nhằm ứng dụng một cách phổ cập vào đời sống, như
các thể loại tranh minh họa, biếm họa, tranh cổ động chính trị - xã hội, trình bày sách, tem
thư, thiết kế logo, bao bì, nhãn hiệu...
Từ khóa: Đồ họa, thực trạng, giải pháp, khái niệm, Việt Nam.

Abstract: In our country, graphic concepts include shaping graphic and applied
graphics. Shaping graphics are types of carvings, paintings printed directly through the
hands of an artist. Applied graphics are the art of using visual, typographic and color
elements to convey a visual message. In other words, applied graphics are a form of applied
art, combining images of writing, colors, lines, strokes ... and ideas in a creative way to
convey interesting and eﬀective information through printable forms and online. Facing
the explosion of information technology, the development of production and consumption of
goods, and the diversity of advertising media have created an increasing demand for graphic
arts and has always been a strong attraction. The applied graphics are mostly works of art

* Trường Đại học Mở Hà Nội
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which are mass printed by industrial processes, aiming at universal application in life, such
as illustrations, caricatures, political- social posters, book presentation, postage stamps,
logo design, packaging, brands ...
Keywords: Graphics, situation, solutions, concepts, Vietnam

1. Thực trạng về nghệ thuật đồ họa
Sự trưởng thành về số lượng họa sĩ
đồ họa là một điều cần khẳng định, hiện
nay chỉ Chi hội Đồ họa Hà Nội có “193
người”[5, tr433- 436] chiếm 1/10 tổng
số hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Trong những năm gần đây để mở rộng Hội
đã kết nạp không chỉ họa sĩ sáng tác đồ
họa tạo hình mà còn kết nạp nhiều họa sĩ
đồ họa ứng dụng. Từ ngày đất nước bước
vào sự nghiệp đổi mới, hoạt động đồ họa
đã có điều kiện tiếp xúc rộng rãi hơn với
thị trường nghệ thuật thế giới. Chúng ta
đã có những cuộc giao lưu về kĩ thuật đồ
họa hoặc những triển lãm tác phẩm đồ họa
của các họa sĩ Mỹ, Anh, Hà Lan, Trung
Quốc. Hội Mỹ thuật và cá nhân một số họa
sĩ Việt Nam đã đưa tác phẩm đồ họa đi
triển lãm ở một số nước như Nhật Bản,
Rumani, Trung Quốc, Đài Loan... Những
tìm kiếm trên mạng Intemet - cũng góp
phần không nhỏ để mở mang tầm nhìn về
hoạt động đồ họa thế giới. Sự giao lưu hội
nhập với nước ngoài cùng là những điều
kiện thuận giúp cho nghệ thuật đồ họa có
nhiều khởi sắc.
Về đồ họa tạo hình, những năm
gần đây thể loại tranh in khắc đã có bước
chuyển mình; tạo được sự đột khởi về
hình thức. Nếu trước đây trong hoàn cảnh
khó khăn tranh khắc của ta hầu như chỉ là
khắc gỗ và khắc thạch cao với khuôn khổ
nhỏ thì hiện nay số lượng tranh khắc đồng,
khắc kẽm, tranh in đá đã tăng lên đáng kể,
đặc biệt có thêm những kỹ thuật mới như
in lõm cảm quang, in kỹ thuật tổng hợp...

Kích cỡ của tranh ngày càng mở rộng phù
hợp với yêu cầu trưng bày trong những
không gian lớn. Ngôn ngữ nghệ thuật cũng
đa dạng hơn, ngoài phong cách tả thực đã
xuất hiện những phong cách khác như xu
hướng trừu tượng và bán trừu tượng. Chắc
chắn trong những năm tới thể loại này sẽ
còn nhiều tiến triển mạnh mẽ.
Về đồ họa ứng dụng, có thể khẳng
định lĩnh vực này đã góp phần tạo nên
giá trị hàng hóa và đẩy nhanh yếu tố cạnh
tranh trong nền kinh tế thị trường. Một
trong những sáng tạo tiêu biểu của đồ họa
ứng dụng là thiết kế logo. Việc tuyển chọn
logo đẹp không chỉ là nhu cầu, là niềm tự
hào của các đơn vị sản xuất kinh doanh,
các tổ chức xã hội và cơ quan công quyền.
Các cuộc thi logo được tổ chức thường
xuyên và trở thành sự kiện văn hoá nổi bật
hiện nay. Lĩnh vực trang trí sách báo và tạp
chí cũng đạt được nhiều thành công đáng
kể. Trong hoàn cảnh đời sống vật chất còn
nhiều khó khăn, thì sự thành công đó thể
hiện mức độ phong phú về đời sống tinh
thần của dân tộc.
Đồ họa ứng dụng hiện nay ở Việt
Nam là một trong những lĩnh vực có triển
vọng dựa trên nền tảng là sự phát triển của
môi trường kinh tế - xã hội. Tiềm lực công
nghệ ngày càng được cải thiện, đặc biệt
là vai trò của các họa sĩ thiết kế trong quá
trình tiếp thu có chọn lọc những thành tựu
của thế giới.
Ngoài những hiện tượng đáng chú ý
nói trên, nghệ thuật đồ họa trong giai đoạn
hiện nay vẫn tồn tại không ít những điều
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bất cập, trong đó chất lượng không đồng
đều của từng chuyên ngành đồ họa là vấn
đề đáng để các họa sĩ lưu tâm. Điều này có
thể thấy rõ khi điểm qua một số hoạt động
cụ thể dưới đây:
Tranh in khắc tuy có phát triển về
số lượng nhưng còn thiếu sự đa dạng về
phong cách, thiếu nét cá tính nổi trội của
từng tác giả. Sự phấn đấu để hình thành
bút pháp và phong cách độc lập của từng
tác giả là một thách thức rất lớn đối với
nghệ thuật tạo hình nói chung và đồ họa
tạo hình nói riêng.
Tranh cổ động chính trị - xã hội là
một thể loại mang giá trị truyền thống
của nền mỹ thuật cách mạng nước ta. Ở
giai đoạn hiện nay, tranh cổ động cho
những Đại hội Đảng, những ngày kỷ niệm
lớn hoặc những sự kiện APEC, ASEM,
SEAGAMES... đã đạt được thành quả
đáng ghi nhận. Song phần nhiều tranh chỉ
rực rỡ về mặt hình thức, ít tác phẩm mang
sức mạnh lay động tư tưởng và tình cảm
người xem như ở các giai đoạn trước.
Tranh châm biếm cũng ở tình trạng
tương tự như tranh cổ động. Số lượng họa
sĩ biếm không nhiều, tác phẩm biếm họa
trên báo chí chưa gây được sự chú ý của
công chúng, chưa “châm” được sâu vào
ấn tượng thị giác của độc giả, để từ đó gây
nên niềm vui, nỗi buồn, sự trăn trở mang
tính xã hội sâu sắc.
Tem thư vừa là một tác phẩm nghệ
thuật, vừa là sản phẩm hàng hóa có giá trị
kinh tế đối nội và đối ngoại. Mấy chục năm
qua nghệ thuật tem của ta tiến triển chậm
chạp, không có bước đột phá đáng kể về
nội dung, kĩ thuật in ấn và hình thức còn
mang tính đơn điệu. Ngay cả lĩnh vực thiết
kế bìa và trình bày sách, tuy có nhiều ưu

điểm như đã trình bày ở trên, song cũng bộc
lộ không ít khiếm khuyết. Dạo qua các cửa
hàng sách, ta thấy xu hướng khá phổ biến
là mỗi cuốn sách đều muốn “bắt mắt” bằng
cách trang trí nhiều hình và màu. Kết quả
là sách văn học nghệ thuật, sách khoa học
kĩ thuật, sách nghiên cứu lý luận... đều na
ná giống nhau, không mang tính đặc trưng
chuyên biệt của từng chủng loại. Các nhà
xuất bản lớn không tạo dựng được phong
cách thiết kế riêng, do đó không định dạng
được ấn tượng cần phải có cho thương hiệu
của mình. Những nhược điểm của nghệ
thuật đồ họa như đã nêu trên đây là có lý do
khách quan về thời cuộc, về cơ chế xã hội
và cũng có lý do chủ quan về tính chuyên
nghiệp của họa sĩ.
Vì sao tranh cổ động và tranh châm
biếm đã kém phần thân thiết với mọi
người? Thời kỳ toàn dân tiến hành chiến
tranh bảo vệ độc lập của Tổ quốc đã qua
đi, sinh mạng và ý chí của con người
không còn lập trung vào cuộc chiến đấu
một mất một còn với kẻ thù xâm lược.
Ranh giới chiến tuyến giữa địch và ta đã
mất sự khẳng định rạch ròi. Tranh cổ động
không còn là hiện thân của tiếng thét căm
hờn, của tinh thần sục sôi sẵn sàng hy sinh
vì chính nghĩa. Nội dung cổ động giờ đây
đã bao hàm nhiều phương diện không còn
gắn chặt với những suy tư và hành động
bức xúc nhất của từng con người. Trong
hoàn cảnh ấy, thể loại này có giảm thiểu
sức lôi cuốn hấp dẫn so với trước đây cũng
là điều dễ hiểu.
Trong thực tế hiện nay đồ họa ứng
dụng đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn
giữa tư duy sáng tạo mỹ thuật của họa sĩ
thiết kế và sự đa năng của các công cụ
đồ họa máy tính. Là một nhà tuyển dụng
trong những năm qua tác giả bài viết nhận
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thấy: trong quá trình tuyển dụng, nhiều
ứng viên có “hồ sơ” học tập rất đẹp nhưng
lại thiếu kiến thức về máy tính liên quan
đến nghề như Photoshop, QuarkXPress,
Ilustrator hay phần mềm minh họa Poster,
phần mềm vẽ Corel Draw... Nhiều ứng
viên thành thạo các phần mềm thiết kế
nhưng lại thiếu kiến thức về mỹ thuật và
sáng tạo, họ làm việc như những người
thợ bấm máy tính theo yêu cầu của ông
chủ sản phẩm. Vì vậy, người làm công
việc này ngoài kiến thức chuyên môn, tư
duy sáng tạo phải thành thạo công cụ thiết
kế phù hợp với công việc, có kiến thức
thực tế và kiến thức maketing…
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khác nhau. Điều đó tạo nên tính linh hoạt
trong tư duy và kỹ năng sáng tác. Nhìn
chung, các họa sĩ nước ta thiếu nghiên cứu
chuyên sâu, thiếu sự thuần thục trong tác
nghiệp ở từng lĩnh vực chuyên môn nhất
định. Mặc dù, sự thuần thục lại là một
trong những nhân tố cơ bản làm nên giá
trị của chất lượng nghệ thuật. Giờ đây đã
là thời điểm và đã có cơ hội để các họa sĩ,
nhà thiết kế dành thời gian và công sức
cho việc chuyên sâu hoá về nghệ thuật,
làm cho từng thể loại tác phẩm nâng cao
hơn chất lượng chuyên môn.

Vì sao nhiều thiết kế đồ họa vẫn giữ
khoảng cách khá xa, chưa vươn lên tầm
cao của chất lượng thiết kế? Ngoài lý đó
về trình độ nhận thức còn có lý do về cơ
chế thị trường. Trong cơ chế thị trường,
không chỉ có những nhân tố kích thích sự
phát triển kinh tế - xã hội, mà còn tiềm
ẩn những mặt tiêu cực bất khả kháng. Lợi
nhuận là yếu tố chi phối toàn diện cuộc
sống. Đôi khi vì lợi nhuận mà nhà kinh
doanh, nhà thiết kế mẫu và cả nhà quản
lý xã hội không dám cưỡng lại những thị
hiếu còn ở mức hạn chế của người tiêu
dùng. Đó là một trong những nguyên nhân
dẫn đến nhiều mẫu thiết kế bao bì, nhãn
hiệu, xuất bản phẩm còn mang tính bảo
thủ, chưa có được sự bứt phá tích cực theo
chiều hướng tân tiến hiện đại.

Nội dung đào tạo chuyên ngành của
các cơ sở đào tạo cũng là một tiền đề quan
trọng quyết định về chất lượng chuyên
môn. Ngày nay các trường đào tạo về mỹ
thuật và nghệ thuật thiết kế trên thế giới
đã bổ sung những kiến thức tiên tiến và
phương tiện kỹ thuật hiện đại. Riêng nghệ
thuật thiết kế đồ họa đã được hỗ trợ bởi các
môn học cơ bản như nghệ thuật thị giác,
nguyên lý cấu trúc, nguyên lý marketing...
và những ứng dụng công nghệ thông tin,
từ đó tạo ra nhận thức mới và kỹ năng mới
trong phương pháp sáng tạo, đem lại hiệu
quả độc đáo và những hình thức mới mẻ
cho việc thể hiện ý tưởng sáng tác. Ở nước
ta những nội dung nói trên chưa được đề
cập một cách hệ thống trong chương trình
đào tạo. Do vậy, cần nhận thức lại quan
niệm về mục tiêu đào tạo, chất lượng đầu
ra và nhu cầu sử dụng nhân lực những
ngành này. Quan trọng nhất là cần đào tạo
ra những họa sĩ sáng tạo, nhà thiết kế có
năng lực dẫn dắt, tham vấn…

Câu hỏi vì sao cuối cùng, dành cho
kiến thức học thuật và tính chuyên nghiệp
của người họa sĩ. Do hoàn cảnh lịch sử, các
họa sĩ và nhà thiết kế của ta thường phải
trải nghiệm qua nhiều thể loại mỹ thuật

Môi trường xã hội ảnh hưởng rất lớn
đến thành quả sáng tạo nghệ thuật. Nói
riêng về nghệ thuật thiết kế trong các nước
phát triển, từ giữa thế kỷ XX tới nay đã
hình thành một số trào lưu, xu hướng mới,

2. Hạn chế và giải pháp của nghệ
thuật đồ họa hiện nay
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trong đó xu hướng hậu hiện đại đã ảnh
hưởng không nhỏ đến phong cách thiết kế
của nhiều sản phẩm đồ họa ứng dụng. Các
chuyên gia của ta nên quan tâm tìm hiểu
những vấn đề học thuật nói trên, để nền đồ
họa nước ta sớm cập nhật với sự tiến bộ
của thế giới.
Một vấn đề mang tầm nguyên lý bao
quát nhưng chưa được giải quyết thoả đáng
trong thực tế, đó là đặc trưng dân tộc trong
nghệ thuật, quan hệ giữa tính dân tộc, tính
quốc tế và tính hiện đại. Theo tôi nghĩ đây
là một vấn đề rất tế nhị. Tính dân tộc, tính
địa phương được bộc lộ qua tâm lý thụ cảm
của người nghệ sĩ, nó có giá trị đặc thù,
có vị trí đáng kể trong nghệ thuật đương
đại. Nhưng chúng ta không nên mắc lại sai
lầm của quá khứ, đem nguyên lý bao quát
nói trên làm tiêu chí cụ thể cho từng sản
phẩm nghệ thuật. Trong nghệ thuật đồ họa
đương đại, đặc biệt là đồ họa thương mại,
luôn có khả năng tiềm ẩn những đặc trưng
vừa mang tính dân tộc vừa mang tính quốc
tế. Có những tác phẩm đồ họa như logo,
vốn là công cụ cho hoạt động dịch vụ ở cả
trong và ngoài nước, bản thân ngôn ngữ
nghệ thuật của đã mang tính quốc tế rất
cao, tính dân tộc chỉ hiện lên trong một số
trường hợp đặc thù. Vì vậy, trong các cuộc
thi logo không phải cuộc thi nào cũng nên
nhấn mạnh yêu cầu về tính dân tộc hay là
nét đặc trưng của Việt Nam, bởi điều này
không dễ và không phải lúc nào cũng có
thể thực hiện được.
3. Kết luận
Nghệ thuật đồ họa là nghệ thuật đa
lĩnh vực và có sức lan tỏa rộng trong đời
sống. Nghệ thuật đồ họa là một nghành
nghề đang “HOT” và rất cần nhân lực tốt
phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của

xã hội. Kiến thức học được không bao giờ
là đủ với thực tiễn nhưng người viết tin
rằng nếu sinh viên được đào tạo chuyên
nhiệp gắn với thực tế, học lý thuyết luôn
đi đôi với thực hành thì các em khi ra
trường sẽ tự tin với kiến thức được đào
tạo trong trường và kinh nghiệm từ thực
tiễn để bước vào nghề, giúp các em lựa
chọn được hướng đi tốt nhất trong nghành
nghệ thuật đồ họa đang phát triển rộng lớn
hiện nay.
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HỘI HỌA TRONG THIẾT KẾ THỜI TRANG
PAINTING IN FASHION DESIGN
Điền Thị Hoa Hồng*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 5/4/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/10/2019
Ngày bài báo được duyệt đăng: 25/10/2019

Tóm tắt: Thời trang và hội họa thường được ví như một mối quan hệ cộng sinh cùng
tồn tại và tương tác với nhau từ những vạn vật xung quanh cuộc sống thường ngày. Thời
trang cần sự phô diễn của nghệ thuật và đồng thời nghệ thuật hội họa vô tình trở thành điều
kiện cần và đủ làm thành chất xúc tác nâng các sản phẩm thời trang lên tầm cao mới giàu
chất nghệ thuật. Hội họa là một trong số rất nhiều ngành nghệ thuật rất gần gũi với thời
trang, bản thân các nhà thiết kế thời trang cũng chính là họa sỹ, với nền tảng vững chắc từ
màu sắc, đường nét, hình khối tới xúc cảm nghệ thuật. Do đó có thể nói rằng, hội họa và
thời trang có sự kết nối mạnh mẽ và trường tồn. Đây là một mối quan hệ bền vững mang tính
tương hỗ, các sản phẩm với nguồn cảm hứng từ hội họa luôn mang đến hiệu quả cao trong
thẩm mĩ, trường tồn lâu bền với thời gian, có khi lại ảnh hưởng đến trào lưu thời trang của
cả thế giới.
Từ khóa: Hội họa, thời trang, sự kết hợp, hiệu quả, trào lưu.

Abstract: Fashion and painting are often likened to a symbiotic relationship coexisting
and interacting with each other from all things around everyday life. Fashion needs the
display of art and at the same time art of painting accidentally becomes a necessary and
suﬃcient condition to be a catalyst that elevates fashion products to a new level in artistic
quality. Painting is one of the many arts that are very close to fashion, fashion designers
themselves are artists, with a solid foundation from colors, lines, shapes to emotions of art.
Therefore, it can be said that painting and fashion have strong and lasting connection. This
is a sustainable relationship of mutual support, products with inspiration from painting
always bring high eﬃciency in aesthetics, lasting with time, aﬀecting the fashion trend of
the whole world.
Keywords: Painting, fashion, combination, eﬀectiveness, trend.

* Trường Đại học Mở Hà Nội
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1. Đặt vấn đề

Thiết kế thời trang được đặt trong
khối mĩ thuật ứng dụng, có lẽ chính vì thế
mà thời trang luôn mang trong mình cảm
hứng nghệ thuật. Đơn thuần đều hiểu rằng
thời trang dường như là kĩ thuật, là sự tác
động của cảm quan thiết kế cá nhân. Song
còn hơn thế nữa, các nhà thiết kế thời
trang thiết kế các sản phẩm thời trang là
một sự phối hợp đa di năng giữa sự tương
tác lĩnh hội mạnh mẽ về thế giới mà còn
có trực giác nhạy bén và sáng tạo. Họ nắm
bắt một cách nhanh chóng thực tế của xã
hội, nhu cầu của thị trường, những biến
chuyển của tâm lý người tiêu dùng. Kết
với phong cách thiết kế ược nuôi dưỡng
bằng cả lý trí và sự đam mê. Các nhà thiết
kế thường đi theo cảm hứng cá nhân, đôi
khi mang tính áp đặt nhưng có căn cứ khoa
học và có tính thuyết phục cao, với khả
năng tưởng tượng phóng khoáng, nhạy
cảm nhưng không nặng tính chủ quan
cùng với óc thẩm mỹ tốt.
Các hình thức nghệ thuật đều có một
đặc điểm chung đó là sáng tạo cái đẹp, đây
là một phạm trù thẩm mĩ. Thời trang cũng
vậy, mang trong mình ngôn ngữ biểu đạt
giàu tưởng tượng, phong phú về cảm nhận
trong việc hướng đến cái đẹp, tìm ra những
giá trị thẩm mĩ mới trong từng bộ sưu tập.
Mỗi một hình thức nghệ thuật đều mang
những giá trị biểu đạt khác nhau chẳng
hạn như: âm nhạc là giai điệu, văn học là
câu từ… còn thời trang, giá trị biểu đạt
thể hiện qua sự hòa hợp một cách hài hòa,
chặt chế các yêu tố như chất liệu, màu sắc,
hình dáng, trang trí… Do đó có thể nhận
thấy rằng mọi hình thức nghệ thuật đều có
thể tác động, liên kết chặt chẽ với nhau để
cùng thúc đẩy sáng tạo thẩm mĩ lên cao.
Chính những sự sáng tạo này sẽ tác động

mạnh đến đời sống và xã hội trở thành xu
thế hay trào lưu của một thời kì.
Hội họa là một trong những loại hình
nghệ thuật có tính tương tác mạnh mẽ nhất
với thời trang. Một phần có thể hiểu rằng
bản thân các nhà thiết kế thời trang cũng
chính là họa sỹ, với nền tảng vững chắc từ
màu sắc, đường nét, hình khối tới xúc cảm
nghệ thuật.
2. Nội dung
Hội họa vẫn luôn là một dòng nghệ
thuật có tác động qua lại mạnh mẽ với
thời trang trong mọi hướng của tư duy, là
nguồn cản hứng độc đáo, truyền tải được
một thông điệp cảu sự lãng mạn, bay
bổng, giàu chất trữ tình … trong mỗi một
tác phẩm thời trang - nơi mà nó đi qua.
Từ cuối thế kỷ XV trang phục đã
bắt đầu có sự ảnh hưởng từ hội họa. Hội
họa giai đoạn này cũng là giai đoạn mô tả
sự chuyển động của ánh sáng thông qua
màu sắc. Chúng ta nhận thấy trên trang
phục người ta sử dụng các loại chất liệu
như xa tanh, tơ lụa và các đăng ten đều lấp
lánh và gợi sự chuyển động thông qua thị
giác về ánh sáng. Đến thời Đế Chế cuối
thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, chính vua
Napoleon cũng đã thuê họa sỹ sáng tác và
tham gia phê duyệt mẫu trang phục quân
đội. Họa sỹ quý tộc L. David và người phụ
trách nghi lễ B. Idabe đã sáng tác dựa vào
mẫu trang phục quý tộc Tây Ban Nha thế
kỷ XVI và XVII để làm rất nhiều phác
thảo. Thời đó đã có áo đuôi tôm sau này
trở thành áo lễ của người châu Âu. Nhân
dân Pháp rất tự hào vì họ cho đây là bộ
trang phục mẫu mực biểu hiện lòng yêu
nước đích thực của người Pháp,
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Từ đầu thế kỷ XX đến nay, hội
họa đã thực sự có những ảnh hưởng lớn
tới trào lưu thời trang trên toàn thế giới,
đặc biệt là khu vực châu Âu. Chủ nghĩa
Siêu thực, Chủ nghĩa Vị lai và Nghệ thuật
Trang trí đã bao trùm mọi mặt của đời
sống xã hội. Những nghệ sĩ tiên phong đặc
biệt là những nhà Siêu thực Chủ nghĩa và
các nhà Tương lai Chủ nghĩa đã mang
nghệ thuật đến với thời trang. Từ sự kết
hợp này, những phụ kiện và chất liệu vải
mang phong cách “Art deco” (Nghệ thuật

Mosaic from the Monreale Cathedral
(Sicily - 1170)

Trang trí) đã ra đời và tái hiện kỹ thuật
mang tính trang trí giống như nghệ thuật
sơn mài phương Đông
Khi hội họa truyền cảm hứng đến
thời trang, các nhà thiết kế lĩnh hội và tiếp
nhận trở thành nguồn cảm hứng dồi dào.
Dù là mĩ thuật đương đại hay đến cổ điển
xa xưa, hội họa luôn có tác động không
nhỏ đến thời trang, luôn được những nhà
thiết kế khai thác, ứng dụng, từ đó tạo nên
những sản phẩm ứng dụng trong nền công
nghiệp may mặc, hoặc thậm chí là một
tuyệt tác khác.

Dolce and Gabbana
A/W 2013

Cảm hứng bất tận ấy, có thể được truyền đến từ những bức bích họa trong các giáo
đường ở Sicily xa xôi…

The Left of Christ” - Robert Campin
(1430)

Alexander McQueen - A/W 1997
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Và cũng chẳng ai còn xa lạ với
ông hoàng Shakespeare và bi kịch tình
“Hamlet” đã đi vào lịch sử của nền nghệ
thuật đại chúng. Vở kịch đã khắc họa nên
một hồng nhan Ophelia, xinh đẹp mà bất
hạnh. Hình ảnh nàng gieo mình xuống
con sông êm đềm, cùng anh túc chết chóc,
những đóa hồng tuổi trẻ, cúc dại ngây ngô,

“Ophelia” - Sir John Everett Millais (1852)
“Nghệ thuật hội họa trở thành một
yếu tố của thời trang, Saint Laurent đã
chứng minh mình là con người của thời
đại. Những thành công đó đã khẳng định
vị trí huyền thoại của Yves Saint Laurent,
ngang tầm với Christian Dior, Coco
Chanel… và góp phần đưa Paris trở thành
kinh đô thời trang thế giới. Đầu thập niên
70, trong một lần tình cờ, Cavalli đã mày
mò và sáng tạo ra cách vẽ màu trên thân
thể. Những cô gái nghỉ mát ở Capri và
St. Tropez hâm mộ kiểu “thời trang” này.
Kể từ đó đến nay, “body painting” đã trở
thành một trường phái thời trang được yêu
thích ở nhiều nơi trên thế giới. Sự kiện
này đã khiến tạp chí Vogue Italy bắt đầu
để mắt đến Cavalli. Những năm đầu thế
kỷ XXI, Kiểu hình xăm này đã trở thành
mốt thời thượng từ Paris, London, Milan,

violet yểu tử và pansy vô vọng của tình
yêu, chính là cái chết được mệnh danh
rằng nên thơ bậc nhất. Để rồi, bức họa
nghệ thuật lại tiếp tục là cảm hứng cho
các bức ảnh chụp thời trang, vừa hoang
dại, đẹp đẽ, lại ẩn chứa những giấc mơ
cứ miên man trôi đi qua ngày dài.

“Saoirse Ronan in The Cult of Beauty” photo: Steven Meisel (Vogue US, 12/2011)
New York… tới Nhật Bản, Hàn Quốc, đặc
biệt là ở Thái Lan và thậm chí ngay cả ở
Việt Nam cũng hưởng ứng theo trào lưu
này” [1]
Cứ dần như vậy hội họa lặng lẽ dần
dần trở thành một yếu tố không thể tách
rời đối với tâm hồn các nhà thiết kế. Tại
mỗi một thời điểm khác nhau,một giai
đoạn khác nhau nhưng các tác phẩm nghệ
thuật hội họa và những sản phẩm thiết kế
thời trang vẫn luôn tìm được tiếng nói
chung, cảm nhận được tinh thần của nhau,
bộc lộ và truyền tải được ý nghĩa tinh thần
nói chung - đó là giá trị thẩm mĩ của nghệ
thuật, của cái đẹp trong sáng tạo.
3. Kết luận
Nhìn chung, mỗi một loại hình nghệ
thuật đều mang trong mình những cảm
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nhận của riêng mình về cái đẹp, chính vì
thế việc giao hoa giữa loại hình nghệ thuật
này với loại hình nghệ thuật khác luôn
mang đến một cảm giác mới lạ, đầy tính
hấp dẫn. hội họa và thời trang là như vậy.
Mỗi một sản phẩm thời trang khi mang
trong mình ngôn ngữ của hội họa luôn để
lại sự rung động đầy ấn tượng trong mắt
người chiêm ngưỡng. Đó là sự kết hợp
mang đầy tính ngẫu hững của thời trang
đắm chìm và lắng đọng trong không gian
sâu, rộng của nghệ thuật hội họa. Tất cả
điều đó đã mang lại chất “rung” trong cái
cảm của mỗi người được ngắm hay nhìn
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thấy nó. Hội họa và thời trang vẫn luôn là
sự kết hợp hoàn hảo, đầy tính bất ngờ của
thẩm mĩ và sáng tạo.
Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Thị Kim Hương, “Sự gắn kết giữa
hội họa và thời trang”, Trường Đại học Mỹ
thuật công nghiệp Hà Nội
2. Elle team, “Hội họa đến với thời trang”, tạp
chí Elle, số tháng 3/2014
3. “Thời trang cảm hứng từ hội họa”, báo Xây
dựng, số tháng 10/2014
Địa chỉ tác giả: Trường Đại học Mở Hà Nội
Email: dienhoahong@gmail.com
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Tóm tắt: Từ nhiều năm qua, các cơ sở đào tạo Mỹ thuật ứng dụng (hay còn được gọi
Mỹ thuật công nghiệp) được coi là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội
có sự phát triển không ngừng cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay
là mặc dù sinh viên có kết quả học tập xuất sắc nhưng vẫn không đáp ứng ngay được nhu cầu
từ phía doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài), dẫn đến việc doanh
nghiệp phải đào tạo bổ sung, đào tạo lại đối với sinh viên trước khi sinh viên có cơ hội trở
thành nhân viên chính thức tại doanh nghiệp.
Từ khóa: đơn vị đào tạo, doanh nghiệp, Mỹ thuật ứng dụng, sinh viên, nhân viên chính thức.

Abstract: For many years, training units of Applied Fine Art (also known as Industrial
Fine Arts) have been considered as the place to provide high quality human resources for
society, with continuous development in both quantity and quality. However, in reality,
although students have excellent academic results but still do not meet the needs of enterprises
(including domestic and foreign enterprises), leading to enterprises have to provide additional
training and retraining before students have a chance to become a full-time employee at the
enterprises.
Keywords: training units, enterprises, Applied Fine Art, students, full-time employee
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1. Đặt vấn đề
Trong xu thế hội nhập, nhu cầu
khách hàng ngày càng đa dạng và phức
tạp, dẫn tới yêu cầu từ phía doanh nghiệp
với người lao động ngày càng cao, điều
này đòi hỏi cơ sở đào tạo phải liên tục cải
tiến chương trình, gắn nội dung đào tạo
sát với nhu cầu thực tiễn của xã hội. Việc
nâng cao chất lượng và năng lực cho sinh
viên nói chung, sinh viên ngành Mỹ thuật
công nghiệp nói riêng cần có sự nỗ lực từ
nhiều phía, trong đó ngoài vai trò chính
của cơ sở đào tạo, không thể thiếu vai trò
của doanh nghiệp.
Từ góc nhìn của một doanh nghiệp
sử dụng nhân sự ngành mỹ thuật công
nghiệp, mô hình gắn kết giữa trường đại
học với doanh nghiệp là sự kết nối quan
hệ cung - cầu lao động, cụ thể, sự gắn kết
của các cơ sở đào tạo Mỹ thuật ứng dụng
với các doanh nghiệp, nhà máy, xưởng sản
xuất theo một mô hình thích hợp là nhu
cầu tất yếu và cấp thiết hiện nay cũng như
trong tương lai, góp phần nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực thiết kế trong bối
cảnh hội nhập. Thông qua mô hình gắn
kết này, doanh nghiệp có thể tìm kiếm, lựa
chọn những giải pháp đồng hành cùng nhà
trường trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ, liên
kết đào tạo.
2. Một vài khái niệm
Theo Từ điển Từ và ngữ Hán Việt,
liên kết là “kết, buộc lại với nhau, gắn bó
chặt chẽ với nhau” hoặc rõ hơn, liên kết
là “kết lại với nhau từ nhiều thành phần
hoặc tổ chức riêng lẽ nhằm mục đích nào
đó” [5]. Có thể thấy rằng, liên kết sẽ tạo
ra sức mạnh mới, trạng thái mới mà mỗi
thành phần sẽ không có được khi chưa liên
kết với nhau.
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Ở khía cạnh khác, theo từ điển
Bách khoa Việt Nam: “Đào tạo là quá
trình tác động đến một người nhằm làm
cho người đó lĩnh hội và nắm vững tri
thức, kỹ năng, kỹ xảo một cách hệ thống
nhằm chuẩn bị cho người đó thích nghi
với cuộc sống và khả năng nhận một sự
phân công nhất định, góp phần của mình
cho việc phát triển xã hội, duy trì và phát
triển nền văn minh của loài người” [6].
Vậy, liên kết đào tạo được hiểu là
sự hợp tác giữa các bên tham gia để tổ
chức thực hiện các chương trình đào tạo
với những đối tượng, mục đích, nội dung
đào tạo đã được thống nhất khi tiến hành
liên kết. Trong thực tế có nhiều dạng thức
khác nhau trong thực hiện liên kết đào
tạo như liên kết đào tạo giữa nhà trường
với nhà trường; liên kết đào tạo giữa nhà
trường với các trung tâm, viện nghiên
cứu; liên kết đào tạo giữa nhà trường với
doanh nghiệp...
Việc liên kết đào tạo giữa nhà
trường và doanh nghiệp là sự hợp tác
giữa hai bên nhằm thực hiện các mục
đích, chương trình đào tạo đã được hai
bên xác lập. Trong mối liên kết này, nhà
trường đóng vai trò là đơn vị chủ trì, chịu
trách nhiệm chính trong đào tạo, doanh
nghiệp đóng vai trò là đơn vị phối hợp,
hỗ trợ và sử dụng sản phẩm đào tạo. Có
thể định nghĩa quan hệ hợp tác giữa nhà
trường và doanh nghiệp là tất cả mọi hình
thức tương tác trực tiếp hay gián tiếp, có
tính chất cá nhân hay tổ chức giữa trường
đại học và các doanh nghiệp nhằm hỗ
trợ lẫn nhau vì lợi ích của cả hai: hợp
tác trong nghiên cứu và phát triển, kích
thích sự vận động năng động qua lại của
giảng viên, sinh viên và các nhà chuyên
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môn đang làm việc tại các doanh nghiệp;
thương mại hóa các kết quả nghiên cứu;
xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức
học tập suốt đời; hỗ trợ các nỗ lực sáng
nghiệp và quản trị tổ chức
3. Mối quan hệ giữa nhà trường doanh nghiệp và sinh viên
Trên thế giới, việc liên kết giữa nhà
trường với doanh nghiệp trong đào tạo
đã trở thành xu hướng chung và phương
thức hoạt động được triển khai theo những
mô hình khác nhau, tùy thuộc vào sự lựa
chọn tối ưu của mỗi trường cho phù hợp
với điều kiện cụ thể của trường. Thông
qua mối quan hệ gắn kết này, nhà trường,
doanh nghiệp và sinh viên hình thành mối
liên hệ về mặt lợi ích khá chặt chẽ, ngoài
lợi ích chung, mỗi bên sẽ đạt được những
lợi ích của riêng mình.

Sơ đồ 1. Mối quan hệ giữa nhà trường,
doanh nghiệp và sinh viên
Sự cần thiết của việc gắn kết bền
vững giữa nhà trường và doanh nghiệp
trong đào tạo nguồn nhân lực mỹ thuật
ứng dụng được thể hiện qua những khía
cạnh sau:
3.1. Những lợi ích cơ bản - nhìn từ
góc độ nhà trường
Nhà trường được doanh nghiệp tư vấn,
góp ý về việc sửa đổi, xây dựng hoàn thiện

chương trình đào tạo. Góp phần nâng cao
năng lực và trình độ chuyên môn cho sinh
viên, giúp sinh viên trường tốt nghiệp thích
ứng tốt với đòi hỏi của thị trường lao động.
Nhà trường phát triển các đề tài
nghiên cứu khoa học và tổ chức các buổi
tọa đàm, hội thảo chung với doanh nghiệp
chuyên ngành. Trao đổi các thông tin về
xu hướng thiết kế, công nghệ vật liệu,
phần mềm mới ứng dụng trong thiết kế và
cập nhật nhu cầu về nguồn nhân lực trong
hiện tại và tương lai, từng bước thương
mại hóa các kết quả nghiên cứu.
Nhà trường nâng cao uy tín và vị thế
của mình thông qua việc thiết lập và duy
trì mối liên kết bền vững với các doanh
nghiệp đầu ngành, các tổ chức, tập đoàn
nổi tiếng trong nước và quốc tế.
Tăng cường sự tham gia của giới
doanh nghiệp vào quá trình ra quyết định
ở tầm lãnh đạo nhà trường, mời những
người thành đạt trong giới doanh nghiệp
tham gia vào Hội đồng Trường. Họ sẽ
giúp ích cho nhà trường rất nhiều, đặc biệt
là tư vấn về chiến lược phát triển.
3.2. Những lợi ích cơ bản - nhìn từ
góc độ doanh nghiệp
Doanh nghiệp được phép đánh giá
chất lượng đào tạo thông qua các cuộc thi
chuyên ngành, được mời tham gia các hội
đồng chấm đồ án tốt nghiệp và đóng góp ý
kiến vào việc xây dựng chương trình đào
tạo của nhà trường.
Hình ảnh doanh nghiệp được nhà
trường quảng bá và giới thiệu cho sinh
viên về thương hiệu, cơ hội thực tập, thông
tin tuyển dụng...
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Doanh nghiệp hỗ trợ tài chính,
cơ sở vật chất, giải pháp công nghệ và
vật liệu mới cho nhà trường phục vụ
giảng dạy, nghiên cứu..., tham gia nói
chuyện chuyên đề, đảm nhận một phần
việc giảng dạy tại trường như một hình
thức đầu tư, phát triển bước đầu. Doanh
nghiệp sẽ được hưởng lợi khi chất lượng
sản phẩm đào tạo là đội ngũ nhân sự
thiết kế được đảm bảo bởi chuẩn đầu ra
đã được thống nhất giữa nhà trường và
doanh nghiệp.
Doanh nghiệp luôn yên tâm có
một đội ngũ nhân lực chất lượng và phù
hợp với nhu cầu, đồng thời chi phí tuyển
dụng, thử việc cũng giảm đáng kể khi
chọn lọc nhân sự từ những sinh viên có
năng lực đã trải qua quá trình thực tập tại
doanh nghiệp. Nói cách khác, các doanh
nghiệp liên kết với nhà trường có lợi thế
trong việc tiếp cận những tài năng trẻ,
thêm cơ hội lựa chọn và sử dụng nguồn
lao động chất lượng cao, có trình độ, từ
đó giải quyết được bài toán về nhân lực.
3.3. Những lợi ích cơ bản - nhìn từ
góc độ sinh viên
Thông qua các hội thảo chuyên
ngành, các môn học chuyên đề, sinh viên
có điều kiện tiếp cận những tiến bộ công
nghệ mới về vật liệu và phần mềm thiết
kế, và các giải pháp sáng tạo, ứng dụng
vào thực hiện đồ án môn học
Việc thực tập tại doanh nghiệp
chuyên ngành giúp sinh viên có được
những trải nghiệm thực tế, hình dung
trước con đường sự nghiệp để đảm bảo
việc chọn ngành đúng và quá trình học tập
của sinh viên đang đi đúng hướng.

69

Thời gian thực tập tại doanh
nghiệp giúp sinh viên học hỏi và trưởng
thành trong môi trường chuyên nghiệp.
Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp với
kinh nghiệm thực tiễn tích lũy trong quá
trình làm việc tại các doanh nghiệp góp
phần nâng cao chất lượng đồ án và giá
trị bản thân trước các nhà tuyển dụng.
3.4. Thông qua các cuộc thi
chuyên ngành, các học bổng hỗ trợ tài
năng từ doanh nghiệp giúp sinh viên
suy nghĩ và hành động với tinh thần
khởi nghiệp, đặt sinh viên trước những
con đường sáng nghiệp của giới doanh
nghiệp và lôi cuốn sinh viên thoát khỏi
lối mòn tư duy.
4. Những nội dung doanh nghiệp
có thể đồng hành cùng nhà trường
trong liên kết đào tạo lĩnh vực mỹ thuật
công nghiệp
Nhà trường, doanh nghiệp và sinh
viên đều nhận thức được vai trò của việc
hợp tác và sự cần thiết trong mối liên
kết này. Vấn đề tiếp theo là tìm ra một
phương thức hợp tác phù hợp, làm sao để
việc liên kết đào tạo có thể mang lại lợi
ích thiết thực cho các bên. Qua khảo sát
các mô hình hợp tác của một số trường
đại học, các cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng
dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng
như nghiên cứu kinh nghiệm của một số
trường đào tạo thiết kế nổi tiếng trong
khu vực như NAFA (Nanyang Academy
of Fine Arts - Singapore), Đại học quốc
gia Seoul… việc hợp tác với doanh
nghiệp trong đào tạo sinh viên ngành mỹ
thuật công nghiệp có thể thực hiện theo
mô hình trang sau.
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Sơ đồ 2. Phương thức hợp tác từ phía doanh nghiệp (Nguồn: tác giả tổng hợp)
Các doanh nghiệp có thể tham gia
hợp tác cùng nhà trường trong quá trình
đào tạo thông qua 4 cách thức sau:
Thứ nhất, góp ý, tư vấn xây dựng
chương trình đào tạo cùng nhà trường:
trong quá trình phát triển chương trình
đào tạo, nhà trường cập nhật, điều chỉnh
chương trình đào tạo theo định kỳ và mục
tiêu kiểm định chất lượng, doanh nghiệp
tư vấn cho nhà trường về thực trạng nguồn
nhân lực, mong muốn, yêu cầu của doanh
nghiệp đối với sinh viên, cung cấp xu
hướng thiết kế và bảng mô tả công việc
cũng như phản biện nội dung chương trình
đào tạo, từ đó nhà trường có căn cứ để xây
dựng chuẩn đầu ra vừa đáp ứng yêu cầu
chung của chương trình đào tạo, vừa có
thể đáp ứng các yêu cầu riêng của doanh
nghiệp trong liên kết.
Thứ hai, phối hợp đào tạo sinh viên
cùng nhà trường: học tập có chất lượng
được hiểu là sinh viên chủ động tạo ra
sự hiểu biết chứ không thụ động tiếp thu

những gì được truyền đạt từ giảng viên.
Đây là quan điểm học tập có chiều sâu;
sinh viên tự tạo ra sự hiểu biết để đạt đến
sự thông tuệ trong học tập. Trong suốt thời
gian sinh viên học tập tại trường, doanh
nghiệp có thể phối hợp cùng nhà trường
thực hiện các buổi hội thảo, nói chuyện
chuyên đề, tổ chức các khóa đào tạo ngắn
hạn tại nhà trường hoặc tại các showroom
trưng bày, studio chuyên ngành với các
chủ đề gắn với thực tiễn, các nội dung về
thực hành, kỹ năng nghề…nhằm giúp sinh
viên năng động và chủ động hơn trong
việc tiếp thu kiến thức.
Thứ ba, hỗ trợ tham quan, cơ sở
thực tập cho sinh viên: thông qua quá
trình thực tập tại doanh nghiệp, tại các
xưởng sản xuất, các buổi tham quan thực
hành tại trung tâm thiết kế của các công
ty, sinh viên có thể vận dụng các kiến
thức, kỹ năng được học tại nhà trường để
bước đầu hòa nhập tốt với môi trường làm
việc trong tương lai. Sinh viên có cơ hội
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sử dụng các công nghệ mới, các hệ thống
máy móc chuyên dụng đắt tiền mà nhà
trường chưa có khả năng đầu tư, có khả
năng tiếp cận và nắm vững quy trình sản
xuất, từ đó đề xuất các giải pháp thiết kế
mỹ thuật ứng dụng mang tính thực tiễn
vào đồ án môn học… Xác định như vậy,
doanh nghiệp có thể tạo điều kiện để sinh
viên có thể có được môi trường thực hành,
thực tập tốt nhất.
Thứ tư, một số hoạt động khác: Nhà
trường và doanh nghiệp có thể thực hiện
một hay nhiều các hình thức liên kết như
trên, tùy theo từng ngành nghề và nhu cầu
của các bên. Riêng trong nhóm ngành đào
tạo mỹ thuật ứng dụng, yếu tố thực hành
luôn được chú trọng và đánh giá cao, đào
tạo lý thuyết luôn gắn với thực hành. Một
số hình thức liên kết giữa doanh nghiệp
và nhà trường được phát triển lên một
bậc dựa trên tính chất “truyền nghề” chứ
không chỉ dừng lại ở việc giúp sinh viên
tiếp thu kiến thức lý thuyết. Đặc biệt, việc
các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp
được mời giảng dạy một số chuyên đề,
học phần trong chương trình đào tạo, tham
gia hướng dẫn tốt nghiệp hoặc được nhà
trường mời tham gia hội đồng chấm đồ
án tốt nghiệp cho sinh viên giúp cho mối
liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh
nghiệp mang tính hệ thống, tương tác cao
và đi vào chất lượng thực tế hơn.
5. Kết luận và kiến nghị
Không thể phủ nhận việc hợp tác
giữa nhà trường - doanh nghiệp là con
đường dẫn đến thành công trong đào tạo
và bồi dưỡng nhân tài. Tuy nhiên, trong
quá trình liên kết đào tạo cũng khó tránh
khỏi những mâu thuẫn hay xung đột về
quan niệm, cơ chế, lợi ích giữa hai bên.
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Cụ thể, nhiều doanh nghiệp chỉ chú trọng
sử dụng nhân tài, coi nhẹ việc đào tạo,
doanh nghiệp tính đến chi phí kinh doanh
và áp lực quản lý sẽ kém mặn mà với sự
hợp tác này, trong khi đó hai bên chưa xây
dựng được cơ chế đảm bảo sự phát triển
lâu dài dựa trên nguyên tắc cùng có lợi, lại
không có sự ràng buộc về mặt pháp lý dẫn
đến mối quan hệ hợp tác khó bền vững;
hay mục tiêu đào tạo của nhà trường lại
chịu sự quy định của khung chương trình
đào tạo và phạm vi kiểm định, so với yêu
cầu vị trí công việc của doanh nghiệp có
những sai biệt và khoảng cách nhất định,
hoặc một số phương diện của nhà trường
không đáp ứng được nhu cầu hiện tại của
doanh nghiệp...
Việc lựa chọn mô hình hợp tác, liên
kết đào tạo – thực hành hợp lý sẽ tạo ra
tính hiệu quả trong công tác đào tạo nói
chung của nhà trường cũng như trong việc
sử dụng lao động của doanh nghiệp. Tuy
nhiên, để doanh nghiệp có thể đồng hành
hiệu quả cùng nhà trường trong liên kết
đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực mỹ thuật
công nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố
khác nhau, có tính đến các bên liên quan,
trong đó cơ quan quản lý nhà nước về giáo
dục là một đại diện quan trọng. Như vậy,
mô hình hợp tác giữa nhà trường – doanh
nghiệp luôn cần có sự phối hợp, hỗ trợ từ
phía chính phủ. Từ đó, mỗi bên cần thực
hiện tốt vai trò của mình trên các góc độ
sau:
Đối với cơ quan quản lý nhà nước
về giáo dục: cần có cơ chế nhằm tạo môi
trường thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển
hiệu quả của mối quan hệ hợp tác giữa
doanh nghiệp và nhà trường, có chính
sách hỗ trợ doanh nghiệp khi tham gia vào
hoạt động đào tạo như giảm thuế, ưu đãi
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lãi suất và vay vốn, công nhận và tôn vinh
các doanh nghiệp có đóng góp cho lĩnh
vực giáo dục, đào tạo…
Đối với nhà trường: cần phát huy
vai trò chủ đạo, chủ động tìm kiếm doanh
nghiệp hợp tác, đảm bảo đầu ra cho sinh
viên. Các trường đại học có thể xem xét
áp dụng một số mô hình hợp tác trường
đại học - doanh nghiệp tiên tiến trên thế
giới trong lĩnh vực mỹ thuật công nghiệp,
sao cho phù hợp với đặc điểm và điều
kiện từng trường. Tuy nhiên, để làm được
như vậy, nhà trường cần hoàn thiện thể
chế quản lý, cơ chế cần đổi mới sáng tạo,
tổ chức quản lý cần bắt kịp với nhu cầu
thực tiễn.
Đối với các doanh nghiệp sử dụng
nguồn nhân lực mỹ thuật công nghiệp:
cần có sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo
doanh nghiệp trong việc hợp tác với nhà
trường. Các doanh nghiệp cần thể hiện
trách nhiệm xã hội của mình và hỗ trợ
nhiệt tình trong khả năng, thế mạnh của
mình để góp phần nâng cao chất lượng
đào tạo sinh viên mỹ thuật công nghiệp,
cũng là nâng cao chất lượng đầu vào cho
doanh nghiệp, đem lại sự phát triển thuận
lợi và bền vững.
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ TRÌNH ĐỘ
CHO SINH VIÊN NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT
TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY
SOLUTIONS TO IMPROVE QUALITY AND LEVEL
FOR STUDENTS OF INTERIOR DESIGN IN VIETNAM
Lưu Việt Thắng*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 5/04/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/10/2019
Ngày bài báo được duyệt đăng: 28/10/2019
Tóm tắt: Từ thực tế nhu cầu, nguồn nhân lực và những thách thức của hội nhập, toàn
cầu hoá trong lĩnh vực thiết kế nội thất tại Việt Nam hiện nay, dưới góc nhìn của người
làm công tác đào tạo, tác giả tham luận đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và trình
độ sinh viên ngành Thiết kế nội thất bằng các hoạt động triển khai Diễn đàn sinh viên nội
thất Việt Nam.
Từ khóa: Nâng cao, chất lượng, giải pháp, trình độ, sinh viên ngành thiết kế nội thất

Abstract: From the real needs of human resources and the challenges of integration,
of globalization in the field of interior design in Vietnam today, from the perspective of a
training oﬃcer, the author of this article propose solutions to improve the quality and level
of interior design students through the implementation of activities from the Interior Design
Students Forum in Vietnam.
Keywords: Quality, solution, level, interior design, Vietnam

1. Thực trạng lĩnh vực thiết kế nội
thất tại Việt Nam hiện nay.
1.1. Những điểm thuận lợi
Thuộc lĩnh vực design, mỹ thuật
ứng dụng, thiết kế nội thất là việc tìm ra
nhiều giải pháp thiết kế khác nhau, mang
tính sáng tạo cho một không gian sống của
con người với mục đích vừa đẹp, vừa an
* Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội

toàn, vừa hữu ích, nâng cao chất lượng
cuộc sống. Thiết kế nội thất còn là sự tổng
hợp của nghệ thuật và khoa học kỹ thuật,
có mối tương quan chặt chẽ với các ngành
thiết kế khác như kiến trúc, phát triển đô
thị, cảnh quan...
Trong bức tranh chung của các ngành
Mỹ thuật ứng dụng, lĩnh vực Thiết kế nội
thất nổi bật lên như một mảnh ghép tươi
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sáng và sắc nét. Tại Việt Nam, ngành Thiết
kế nội thất dù mới được chú ý trong thời
gian chưa lâu nhưng đã đạt được những
dấu ấn tăng trưởng ấn tượng. Với gần 7,000
doanh nghiệp tham gia vào thị trường sản
xuất đồ nội thất gỗ, giá trị sản xuất của
ngành ước tính đạt 770 triệu USD năm
2016 và dự kiến vượt mức 1.1 tỷ USD vào
năm 2020. Theo Hội Mỹ nghệ và Chế biến
gỗ TP.HCM (Hawa), năm 2018, tổng giá trị
tiêu dùng nội thất của thị trường Việt Nam
đã lên đến con số khoảng 4 tỉ USD, nhu
cầu tiêu thụ đồ gỗ bình quân ở Việt Nam
là 21 USD/người/năm. Giá trị xuất khẩu
ngành đồ gỗ và nội thất Việt Nam đứng số
1 Đông Nam Á, số 2 Châu Á và đứng thứ 5
thế giới, đạt con số kỷ lục lên tới 9 tỉ USD.
Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu
về chất lượng cuộc sống cũng ngày càng
được nâng cao. Ngày nay, người ta không
chỉ quan tâm đến độ bền vững của ngôi
nhà mà còn chú trọng nhiều hơn đến mức
độ tiện nghi, tính hợp thời của không gian
sống và mong muốn một không gian sống
thể hiện cá tính riêng của chính mình.
Không gian của mỗi ngôi nhà, mỗi căn
phòng mà họ tạo ra là một tác phẩm nghệ
thuật độc đáo, chưa từng có và nó được
tạo ra bởi sự sáng tạo tự do của nhà thiết
kế nội thất. Đây đang là xu hướng chung
của xã hội và điều đó khiến nghề thiết kế
nội thất trở nên đắt giá hơn bao giờ hết. Và
bởi vậy, trong những năm gần đây, thiết kế
nội thất là ngành học thu hút nhiều bạn trẻ
yêu thích sự sáng tạo.
Theo cô Trần Thu Hà, Phó trưởng khoa
Nội thất, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM
đánh giá: “…nghề thiết kế nội thất hiện nay
khá phát triển, nhất là trong lĩnh vực thiết kế
thương mại, quán cà phê văn phòng và nghề
thiết kế nội thất trở thành nghề “hot”. Đặc
biệt, khi đời sống phát triển, loại hình căn
hộ, nhất là căn hộ cao cấp xuất hiện ngày

càng nhiều, càng có nhiều người quan tâm
đến thiết kế nội thất cho nhà ở. Trước đây,
kiến trúc sư thường thực hiện cả kiến trúc
lẫn nội thất nhưng ngày nay, nhu cầu xã hội
đòi hỏi nội thất không chỉ đẹp mà phải thể
hiện phong cách thẩm mỹ riêng, đòi hỏi phải
có người chuyên về thiết kế nội thất đảm
nhận. Sự phát triển của đời sống người Việt
Nam hiện nay với gu thẩm mỹ ngày càng
cao và khả năng chi tiêu càng lớn kéo theo
sự gia tăng của các loại hình biệt thự, căn hộ,
nhất là căn hộ cao cấp, khiến vấn đề về nội
thất nhà ở ngày càng trở nên quan trọng và
đáng quan tâm.
Hiện nay, ngành thiết kế nội thất
đang cần một lượng lớn nguồn nhân lực
đủ trình độ chuyên môn và khả năng ngoại
ngữ để đáp ứng cho sự phát triển mạnh mẽ
của ngành nói chung và xã hội nói riêng.
Một trong những yếu tố khiến nghề này
trở nên “thời thượng” đó là dễ xin việc,
thu nhập không giới hạn con số. Thống kê
cho thấy mức lương khởi điểm của sinh
viên tốt nghiệp thiết kế nội thất dao động
từ 7-15 triệu đồng/tháng, mức lương này
có thể lên tới 700 – 1000USD/tháng cho
sinh viên có khả năng ngoại ngữ. Như vậy,
đây là một thị trường nhân lực dồi dào
tiềm năng phát triển từ cả hai phía: người
lao động và người tuyển dụng lao động.
1.2. Những điểm khó khăn
Trong thị trường toàn cầu, cùng với
những thuận lợi kể trên thì Việt Nam cũng
đang phải đối diện với những thử thách khi
các công ty nội thất nước ngoài tìm cách
bành trướng hoạt động vào Việt Nam bởi
họ đã nhìn thấy cơ hội từ nhập khẩu gỗ nội
thất ở thị trường tiềm năng này. Năm 2018,
đồ gỗ nội thất nhập khẩu từ Trung Quốc vào
Việt Nam đang chiếm thế áp đảo với 63%,
kế đó là Hàn Quốc 11%, tiếp theo mới đến
nội thất Ý. Sự hiện diện của các tập đoàn,
các chuỗi bán lẻ các công ty nhập khẩu lớn
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của các quốc gia trên thế giới như IKEA,
UMA (Thụy Điển), Ashley (Mỹ) Index
Living Mall (Thái Lan), Kimsfullhouse
(Hàn Quốc)… đang ồ ạt vào Việt Nam dự
báo sẽ tác động mạnh đến bức tranh ngành
sản xuất và bán lẻ đồ nội thất. Trong khi
đó, chúng ta chưa có nhiều thương hiệu nội
thất Việt tạo lập được ưu thế nổi trội tại thị
trường quốc nội. Do vậy, trong tương lai
gần, ngành thiết kế nội thất sẽ phải đối diện
với áp lực cạnh tranh lớn, buộc phải mạnh
dạn thay đổi, bước ra khỏi những lối mòn
quen thuộc.
Ông Nguyễn Tuấn Dũng, CEO - sáng
lập Công ty Nội thất thông minh X’Home
cho biết: Các đơn vị bán lẻ nột thất cũng
thường không có đơn vị tư vấn về thiết kế
để khách hàng có thể lên ý tưởng. Ở góc
nhìn khác, theo ông Lý Quí Trung, Tổng
Giám đốc AKA Furniture Group, trong giai
đoạn này, vấn đề đặt ra cho ngành Thiết kế
nội thất và các ngành khác liên quan luôn
luôn là câu hỏi về chất lượng lao động. Đối
với tính đặc thù của ngành nội thất, một
nhà thiết kế có chất lượng phải đảm bảo
được cả hai tiêu chí: vừa là một người nghệ
sĩ tài ba, nhưng cũng phải vừa là một kỹ sư,
một kĩ thuật viên hay một người thợ lành
nghề. Sự kết hợp khăng khít giữa sáng tạo
nghệ thuật và kĩ thuật, giữa tư duy logic
và trình độ thẩm mỹ luôn là những yếu tố
đòi hỏi ở người thiết kế nội thất. Nếu thiếu
đi một trong hai yếu tố nói trên, sản phẩm
đầu ra khó có thể đạt được đầy đủ giá trị
về thẩm mỹ (cách phối màu sắc và bày trí
trong không gian, thiết kế các vật liệu sao
cho đảm bảo sự hài hòa với kiến trúc tổng
thể, phù hợp với xu hướng,…), giá trị sử
dụng (tính tiện nghi, hữu dụng…) hay giá
trị về cảm xúc (vui tươi, trầm lắng,…). Nhà
thiết kế nội thất cũng cần có sự am hiểu thị
hiếu của khách hàng, anh ta không chỉ bán
từng vật dụng nội thất mà còn bán phong
cách sống, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của
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chủ nhà. Cùng với đó, người đảm nhiệm
công việc thiết kế nội thất không chỉ có vai
trò “thiết kế” theo yêu cầu mà còn là nhà
nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm để bắt kịp
xu thế và nhu cầu thay đổi nhanh chóng
của thời đại. Đối với lĩnh vực này, điểm đặc
trưng lớn của nó là luôn có sự gắn kết chặt
chẽ giữa hai yếu tố công nghệ và sản xuất.
Sử dụng công nghệ trong thiết kế nội thất là
điều kiện tiên quyết và thiết yếu, trong đó
việc liên tục cập nhật các phần mềm, loại
loại hình kĩ thuật công nghệ trong thiết kế
và sản xuất đặc biệt quan trọng. Vấn đề này
đòi hỏi nhà thiết kế nội thất có khả năng
nhạy bén với sự thay đổi nhanh chóng của
thị trường và luôn cập nhật, nắm bắt những
công nghệ, kĩ thuật và chất liệu mới nhất,
tiên tiến nhất. Bên cạnh đó, quá trình từ bản
thiết kế tới triển khai sản xuất cũng đòi hỏi
nhà thiết kế khả năng nhìn nhận, đánh giá
tình hình và ứng biến linh hoạt với những
điều kiện thực tế. Hiện nay với sự thay đổi,
cập nhật nhanh chóng của các vật liệu, chất
liệu đa dạng trên thị trường, nếu không có
sự cọ xát và kinh nghiệm thực tế kịp thời
rất dễ dẫn đến việc lạc hậu, lỗi thời và thiết
kế thiếu hiệu quả.
Trong những năm gần đây, nhu cầu
tuyển dụng nhân lực cho ngành Thiết kế
nội thất tăng cao là một thực tế có thể thấy
rất rõ. Khảo sát trong 20 công ty về thiết
kế nội thất cho thấy tình hình chung về
việc doanh nghiệp có nhu cầu nhưng rất
khó khăn để tuyển được nhân sự phù hợp,
hoặc khi tìm được ứng viên thì phải trải
qua quá trình đạo tạo tốn kém về thời gian
và công sức. Thực tế cho thấy những yêu
cầu vạch ra cho đào tạo nguồn nhân lực
thiết kế nội thất có chất lượng cao là không
hề đơn giản. Để có được một đội ngũ nhà
thiết kế đáp ứng nhu cầu lao động của thị
trường, nước ta trong những năm gần đây
đã mở ra các đơn vị đào tạo chuyên ngành
Thiết kế nội thất ở các bậc học Cao đẳng,
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Đại học. Việc ươm mầm và đào tạo sinh
viên để trở thành nguồn nhân lực tương
lai của ngành nội thất Việt Nam đã phần
nào giải quyết được “nguồn khan” của thị
trường lao động ngành Thiết kế nội thất.
Tuy nhiên, nếu chỉ ủy thác vào sự đào tạo
từ phía nhà trường khó có thể đảm bảo các
kĩ năng và kiến thức cho các sinh viên điều ngày càng được đòi hỏi cao trong xu
thế hội nhập của thời đại mới.
Khi đi sâu hơn vào đời sống của
các em sinh viên ngành thiết kế nội thất,
một điều không hề khó để nhận thấy là
hoạt động cộng đồng đóng vai trò rất lớn
trong việc định hình năng lực, thái độ và kĩ
năng làm nghề của sinh viên trong tương
lai. Điều này đặc biệt thể hiện rõ trong các
khối ngành khác với các nhóm cộng đồng
như DAV MUN (Mô Hình Liên Hợp Quốc
được thực hiện giữa các trường tổ chức bởi
Học viện Ngoại giao), AIESEC (Tổ chức
Thanh niên rất phổ biến với các trường Đại
học khối Ngoại ngữ), mạng lưới Enactus
(CLB Nhà lãnh đạo/Sinh viên trong doanh
nghiệp phi lợi nhuận cho khối ngành kinh
tế như Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân,
RMIT)… Nhìn sang các ngành gần hơn,
chúng ta có Diễn đàn Thiết kế Việt Nam
(forum.vietdesigner.net), CLB Sinh viên
Kiến trúc Việt Nam (kienviet.net). Việc học
tập và rèn luyện của sinh viên khó có thể
chỉ gói gọn trên ghế nhà trường, do vậy các
hội nhóm này mở ra cơ hội và sân chơi giúp
các em mở rộng mối quan hệ, tăng cường
khả năng tiếp thu, trao đổi giữa các thế hệ
sinh viên cũng như thắt chặt mối liên hệ
giữa sinh viên và nhà trường. Trong khi đó,
sinh viên ngành Thiết kế nội thất hoàn toàn
chưa hình thành được nhóm cộng đồng nào
giúp các em trao đổi, rèn luyện kĩ năng hay
học hỏi về nghề. Đây là một lỗ hổng lớn khi
nhìn từ phía nhà quản lý giáo dục và là một
thiệt thòi đáng kể đối với sinh viên, đặc biệt
khi lực lượng sinh viên ngành nội thất trải

dài từ Bắc tới Nam với nhiều trường Đại
học như Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà
Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học
Kiến trúc TP HCM, Đại học Xây dựng, Đại
học Mở,… chứ không chỉ tồn tại như một
ngành đào tạo riêng biệt.
Việc thiếu đi một định hình rõ ràng
về cộng đồng ngành nội thất nói chung và
cộng đồng sinh viên nội thất nói riêng kéo
theo hệ lụy không nhỏ về vị thế của ngành
trên thị trường. Rõ ràng, ngành Thiết kế
nội thất là một chuyên ngành có sức nặng
trong xã hội, mang vai trò hết sức quan
trọng trong đời sống con người, với lực
lượng nhân công ngày một đông đảo và
nhu cầu sử dụng ngày càng cao, nhưng
thực tế là vị trí của ngành chưa thực sự
được khẳng định, hiểu biết của công chúng
về ngành còn chưa cao. Nguyên nhân lớn
là do nhân lực của ngành Thiết kế nội thất
còn mang tính tản mát, riêng lẻ chứ chưa
tập hợp được thành một tiếng nói chung
có đủ sức mạnh và tầm ảnh hưởng như
một số ngành nghề khác.
Thực tế cũng cho thấy, sinh viên
thiết kế nội thất càng phải là những người
cần có sự cọ xát lớn trong quá trình học
tập mới có thể đảm bảo chất lượng đầu ra.
Người họa sĩ vẽ tranh không cần phải hợp
tác với ai để hoàn thành tác phẩm, nhưng
người làm thiết kế nội thất thì không thể
làm việc đơn độc. Một sản phẩm hoàn
chỉnh của nhà thiết kế nội thất cần có sự
tham gia của kiến trúc sư công trình, các
kỹ sư chuyên ngành, các nhà cung cấp vật
liệu và ngay cả công nhân thi công hay
sản xuất. Vì vậy, kỹ năng giao tiếp và
phối hợp với nhiều ngành nghề khác để
công việc được triển khai nhẹ nhàng, đúng
tiến độ và chất lượng là điều hết sức quan
trọng đối với sinh viên ngành nội thất. Bên
cạnh đó, năng lực thẩm mĩ là yếu tố cần
được bồi đắp có quá trình chứ không thể
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tự nhiên hình thành, tính sáng tạo của sản
phẩm có phong phú hay không dựa vào
sự tiếp cận dày dặn của chủ thể đối với xã
hội bên ngoài. Vấn đề về kiến thức và hiểu
biết xã hội của người thiết kế nội thất cũng
yêu cầu nhà thiết kế phải cập nhật nhanh
chóng các xu hướng, chất liệu, kiểu dáng,
nhu cầu của thị trường. Tóm lại, tính chất
của nghề nội thất đòi hỏi người làm nghề
tham gia và tương tác xã hội rất lớn, trong
khi đó sinh viên nội thất lại thiếu hụt một
cộng đồng, một nền tảng rất quan trọng có
khả năng giúp trau dồi tư duy và kĩ năng.
Sự thiếu hụt nhóm cộng đồng cũng
tước đi của sinh viên cơ hội tham gia các
hoạt động thực tiễn về nghề như các cuộc
thi, các buổi tọa đàm với chuyên gia, những
buổi giao lưu, chia sẻ của các doanh nghiệp
lớn,… Những hoạt động ngoại khóa này là
cơ hội quý giá để các em sinh viên có thể
rèn luyện kĩ năng và mở rộng hiểu biết thực
tiễn từ những người đi trước, nhận được
những lời khuyên quý báu từ các chuyên
gia và các câu chuyện truyền cảm hứng từ
doanh nghiệp. Những hoạt động này không
thể tổ chức thường xuyên từ phía Nhà
trường bởi giới hạn về kinh phí cũng như
không gian tổ chức các hội thảo, tọa đàm
phù hợp. Trong khi đó, hệ thống các doanh
nghiệp là những người có nhu cầu rất lớn
được tiếp cận với sinh viên - đội ngũ nhân
lực tương lai. Trong thời gian gần đây, có
thể thấy tương đối nhiều những cuộc thi,
giải thưởng về Thiết kế nội thất như Giải
Hoa Mai - Cuộc thi thiết kế mẫu nội ngoại
thất gỗ hay cuộc thi Nhà Thiết Kế Trẻ
Châu Á do công ty Sơn Nippon đứng ra tổ
chức… với mong muốn mở ra sân chơi cho
các em sinh viên cũng như tôn vinh những
người hoạt động trong ngành Thiết kế nội
thất Việt Nam. Vấn đề đặt ra là hệ thống
doanh nghiệp khi thực hiện những dự án
này đang phải tới “gõ cửa” từng trường đại
học, từng đơn vị đào tạo đơn lẻ để thu hút,

77

quảng bá về các cuộc thi - vốn là cơ hội
học hỏi rất tốt dành cho sinh viên. Tình thế
bị động của các doanh nghiệp không chỉ
tạo ra khó khăn cho bản thân phía doanh
nghiệp mà còn là sự thiệt thòi không nhỏ
đối với phía sinh viên.
Tất cả những khó khăn nêu trên
được coi như tiền đề để chúng tôi đưa ra
giải pháp nâng cao chất lượng và trình độ
sinh viên ngành nội thất - lực lượng lao
động của doanh nghiệp Việt Nam trong
tương lai.
2. Giải pháp nâng cao chất lượng
và trình độ cho sinh viên ngành thiết kế
nội thất tại Việt Nam hiện nay
Dựa trên Chỉ thị về nhiệm vụ chủ
yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo
dục, các biện pháp nâng cao chất lượng và
trình độ nguồn nhân lực ngành Thiết kế nội
thất đầu tiên cần chú trọng phát triển và
nâng cao chất lượng cơ sở đào tạo chuyên
nghiệp, quy hoạch và thực hiện quy hoạch
mạng lưới trường đại học, cao đẳng và dạy
nghề trong cả nước. Nền giáo dục cần được
xây dựng dựa trên nền tảng “chuẩn hóa,
hiện đại hóa, xã hội hóa”, đồng thời đẩy
mạnh quyền tự chủ của các đơn vị đào tạo.
Đặc biệt, công nghệ thông tin và ứng dụng
khoa học công nghệ vào đào tạo trong và
ngoài nhà trường cần được lưu ý và nâng
cao nhằm đạt mục tiêu phát triển nguồn
nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao
động trong bối cảnh hội nhập quốc tế và
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Nhìn từ cơ sở đó, cùng những
khó khăn trong thực trạng của sinh viên
ngành nội thất, chúng tôi cho rằng việc
xây dựng cộng đồng - chủ động kết nối
là hoạt động hoàn toàn cấp thiết. Sự kết
nối đó mang xuất phát điểm từ lực lượng
sinh viên ngành nội thất và hướng tới mọi
yếu tố trong thị trường (nhà trường, doanh
nghiệp, công chúng đại chúng) để tạo ra
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một nhóm cộng đồng toàn diện và phát
triển mạnh mẽ.
Sự hình thành của nhóm cộng đồng
trước hết sẽ giải quyết vấn đề căn bản nhất
đó là nâng cao chất lượng kĩ năng chuyên
môn, hiểu biết xã hội, kinh nghiệm làm
nghề của sinh viên nội thất thông qua việc
tạo ra sân chơi, gắn kết tất cả các bạn yêu
thích học hỏi về ngành Thiết kế nội thất và
đặc biệt hướng tới tất cả các sinh viên của
ngành tại các trường trong toàn quốc. Trong
khi học tập trên ghế nhà trường là hoàn toàn
cần thiết, sinh viên cần đồng thời bổ sung
kiến thức thực tiễn, “học đi đối với hành”
thông qua sinh hoạt, trao đổi cộng đồng để
bổ sung những mảng còn thiếu mà các giờ
học giới hạn trên lớp chưa thể mang lại. Sinh
viên có cơ hội tìm hiểu, cập nhật hệ thống
công nghệ kĩ thuật tiên tiến, học hỏi cách
sử dụng các phần mềm thiết kế từ những
người có kinh nghiệm,… Cập nhật các mô
hình sản xuất, tiếp xúc với các loại hình chất
liệu, vật liệu đa dạng trong ngành thông qua
việc giao lưu, trao đổi… Bên cạnh đó, cộng
đồng hoàn toàn không giới hạn đối tượng
người tham gia - các thầy cô, những người
có kinh nghiệm lâu năm trong nghề hoặc các
chuyên gia đều được khuyến khích trở thành
các thành viên tham gia chia sẻ, trao đổi với
sinh viên và tiếp tục học hỏi, cập nhật cách
tư duy, cách tiếp cận mới mẻ từ đội ngũ làm
nghề trong tương lai.
Từ nền tảng đó, cộng đồng sinh viên
nội thất có khả năng tạo cơ hội liên kết
sinh viên với doanh nghiệp, với thị trường
và với giới chuyên môn. Tiếp cận sớm
với mô hình làm việc, văn hóa của doanh
nghiệp có thể giúp sinh viên chuẩn bị tốt
những kiến thức, kỹ năng và tâm thế cần
thiết, đặc biệt là hình thành được định
hướng rõ ràng hơn cho công việc trong
tương lai. Hệ thống doanh nghiệp cũng
được tiếp cận với một nguồn lực có tiềm

năng lớn, tập trung và thuận tiện trong bối
cảnh khan hiếm nhân lực chất lượng cao
của ngành Thiết kế nội thất. Mô hình liên
kết Sinh viên - Nhà trường - Doanh nghiệp
giúp tạo ra lợi ích thực tiễn cho cả ba bên.
Nhìn xa hơn, diễn đàn sẽ là một đầu
mối để kết hợp với các nhà tài trợ tạo ra
các cuộc thi định kỳ, thường niên, theo
các chủ đề hữu ích về thiết kế nội thất.
Cùng với đó, trong tương lai, cộng đồng
sinh viên Thiết kế nội thất Việt Nam sẽ
không chỉ dừng lại ở việc trao đổi, giao
lưu trực tuyến mà còn mở ra các hoạt
động oﬄine mang tính chuyên môn, đào
tạo thực tiễn. Nền tảng cộng đồng là rất
quan trọng để các cuộc thi, buổi tọa đàm,
hội thảo, workshop… diễn ra đều đặn,
hiệu quả bởi đây là điều kiện căn bản giúp
doanh nghiệp, nhà tài trợ tiếp cận và hỗ trợ
tổ chức các buổi giao lưu cho sinh viên và
các đối tượng quan tâm.
Từ đó, Diễn đàn mang tới hình
ảnh ngành Thiết kế nội thất tại Việt Nam
phần nào rõ nét và sinh động hơn, tạo
ra ấn tượng tốt đối với công chúng, học
sinh, với doanh nghiệp, thị trường về một
ngành nghề chất lượng cao, năng động và
dồi dào tiềm năng phát triển.
Xuất phát từ mục tiêu tăng cường
kĩ năng, kiến thức, kinh nghiệm và môi
trường sinh hoạt cho sinh viên ngành Thiết
kế nội thất, nhóm nghiên cứu chúng tôi tiên
phong xây dựng và phát triển nhóm cộng
đồng mang tên Diễn đàn Sinh viên Nội
thất Việt Nam. Trong đó, bước đầu chúng
tôi hướng đến tạo lập nền tảng diễn đàn
thông qua website http://sinhviennoithat.
vn, với mục tiêu mang đến một cộng đồng
phi biên giới, nơi tất cả sinh viên, cựu sinh
viên và cả các chuyên gia trong ngành từ
Bắc vào Nam có thể góp tiếng nói, trao
đổi và chia sẻ về ngành Thiết kế nội thất.
Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng
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của cách mạng công nghiệp 4.0 trong
từng ngóc ngách của đời sống con người,
nhóm cộng đồng được hình thành từ nền
tảng điện tử là xu hướng tất yếu và đem lại
nhiều thuận tiện cho quá trình hình thành
và phát triển nhóm.
Dự án sinhviennoithat.vn sẽ được
thực hiện hoàn toàn phi lợi nhuận. Dưới
sự hỗ trợ về mặt nền tảng của ban quản trị
diễn đàn (tên miền, duy trì website, hỗ trợ
quản trị…) trong giai đoạn đầu, chúng tôi
hướng tới hình thành đội ngũ điều hành,
quản trị từ chính các em sinh viên để
tiếng nói của họ luôn được cất lên khách
quan, tự chủ và đa dạng nhất. Chúng tôi
hi vọng Diễn đàn sinh viên Nội thất Việt
Nam (sinhviennoithat.vn) sẽ là tiền đề giải
quyết khó khăn về chất lượng lao động của
ngành Thiết kế nội thất nói riêng, cùng với
nhiều giải pháp hữu ích, thực tiễn để phát
triển ngành Mỹ thuật ứng dụng nói chung
tại Việt Nam trong tương lai./.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - MỘT ĐỊNH HƯỚNG TRONG ĐÀO
TẠO, BỒI DƯỠNG CHO SINH VIÊN MỸ THUẬT ỨNG DỤNG
VIỆT NAM ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỰC TIỄN CỦA XÃ HỘI
SCIENTIFIC RESEARCH - AN ORIENTATION IN TRAINING AND
FOSTERING STUDENTS OF THE APPLIED FINE ARTS IN VIETNAM
MEETING THE PRACTICAL NEEDS OF THE SOCIETY
Vũ Huyền Trang*
Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 4/04/2019
Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/10/2019
Ngày bài báo được duyệt đăng: 25/10/2019
Tóm tắt: Thực tế, trong thời gian vừa qua, các trường đại học đã triển khai hoạt động
nghiên cứu khoa học tới sinh viên, tuy nhiên những hoạt động này không được nhân rộng và
chưa được quan tâm đúng mức. Những năm gần đây, nắm bắt được vai trò và tầm quan trọng
của NCKH, hoạt động này đã bắt đầu được đẩy mạnh. Trên các diễn đàn công luận, đã có rất
nhiều những thông cáo báo chí về hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc mang
tính thường niên. Điều đó cho thấy một tín hiệu mới trong định hướng đào tạo, bồi dưỡng
sinh viên các trường đại học tại Việt Nam.
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, định hướng, đào tạo, sinh viên ngành mỹ thuật ứng dụng,
Việt Nam

Abstract: In recent times, many universities have conducted scientific research activities
to students. However, these activities have not been replicated and have not been given enough
attention. In recent years, grasping the role and importance of scientific research, this activity
has begun to be promoted. On public forums, there have been many press releases about the
annual national conference of scientific research for students. That shows a new signal in the
orientation of training and fostering universities students of Vietnam.
Keywords: Scientific research, orientation, training, applied fine art students, Vietnam
1. Đặt vấn đề
Mỹ thuật từ lâu luôn là một ngành
mang năng lực tư tưởng, đem lại giá trị
thẩm mỹ xã hội, mang tính chất văn hóa
chi phối cảm xúc của con người thông qua
các giác quan cảm xúc. Nó là sản phẩm
của sự sáng tạo, của cái đẹp do con người
* Trường Đại học công nghiệp Hà Nội

tạo ra từ chính những năng lực, tài năng
nghệ thuật.
Mỹ thuật trong thời chiến, trên tạp
chí Thế kỷ năm 1952, Họa sĩ Tạ Tỵ đã đưa
ra những nhận định về giáo dục Mỹ thuật
tại trường học. Theo quan điểm riêng của
ông, “Mỹ thuật là môn học cần thiết vì
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cuộc sống luôn đụng chạm tới mỹ thuật và
để mở rộng ở trước mắt ta một vũ trụ màu
sắc làm dịu bớt đau xót của cuộc đời”.
Ông cho rằng “bổn phận của người
lãnh đạo tinh thần lớp người đầy nhựa
sống ấy phải cố gắng làm sao cho chuyên
môn của mình trở thành món ăn ưa thích,
phải làm cho họ biết sự ích lợi của hiểu
biết, nghĩa là phải cho họ vui để học. Áp
dụng một đường lối thích hợp để người
học có thể đạt được kết quả khả quan mà
đỡ cho họ nản lòng thành lười biếng”.
Trong giai đoạn đổi mới, Mỹ thuật
được coi là một ngành luôn đóng một
vai trò quan trọng trong xã hội, nó không
dừng lại ở hội họa mà còn được áp dụng
vào cuộc sống thực tiễn hay còn gọi là
Mỹ thuật ứng dụng. Mỹ thuật ứng dụng
có ở tất cả mọi nơi, mọi thứ xung quanh
chúng ta và là một phần tất yếu của quá
trình xây dựng đất nước. Vì vậy bồi dưỡng
tài năng nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thực
tiễn xã hội một cách bài bản và chuyên
nghiệp chính là tạo dựng một nguồn nhân
lực phục vụ tương lai đất nước.
Đào tạo, bồi dưỡng tài năng nghệ
thuật là gì? Đào tạo, bồi dưỡng bắt đầu
từ đâu? Đào tạo, bồi dưỡng cho sinh viên
nghệ thuật như thế nào để đáp ứng nhu cầu
thực tiễn xã hội, phù hợp với xu thế hội
nhập toàn cầu, xu thế thời đại và sự phát
triển của khoa học công nghệ?
Theo quan điểm cá nhân, Đào tạo
bồi dưỡng tài năng nghệ thuật là quá trình
xây dựng, bồi dưỡng một lực lượng xã hội,
phục vụ cho nhu cầu thẩm mỹ, tư tưởngđời sống tinh thần của xã hội. Đây là một
lực lượng tất yếu của xã hội, làm cho xã
hội đẹp hơn, văn minh hơn.
Đào tạo, bồi dưỡng phải được thực
hiện ngay từ khi đối tượng còn trẻ, biết ý
thức về khả năng hoạt động sáng tạo nghệ
thuật của mình và trường đại học chính
là môi trường để phát triển ý thức nghề
nghiệp đầu tiên.
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Đào tạo- bồi dưỡng cho sinh viên
trường mỹ thuật ứng dụng ngoài việc ngoài
việc nâng cao năng lực thẩm mỹ, thì cần
phải đổi mới phương pháp dạy và học, chú
trọng việc nâng cao tính chủ động trong
hoạt động nghiên cứu mang tính nghề
nghiệp, thực tiễn cao, đặc biệt là tham gia
hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy
tính độc lập, sáng tạo của người học.
Khi tham gia hoạt động NCKH, sinh
viên ngành có thể phát triển toàn diện:
Về kiến thức, quá trình nghiên cứu
khoa học sẽ giúp sinh viên có thể cọ sát
với thực tiễn nhu cầu xã hội, củng cố
những kiến thức cơ bản, tiến lại gần hơn
với những giá trị thật, rút ra được những
kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu
hoạt động nghệ thuật ứng dụng. Điều này
mang lại lợi ích rất lớn đối với sinh viên,
sinh viên sẽ có cái nhìn bao quát hơn, sâu
hơn và yêu thích hơn, nghiêm túc hơn đối
với nghề nghiệp của mình. Nó là động lực
thúc đẩy phát triển tư duy sáng tạo, logic
khoa học mang tính thực tiễn.
Về kỹ năng, sinh viên có khả năng
chủ động thực hiện kế hoạch học tập của
mình một cách tích cực, phát triển kỹ năng
hoạt động nhóm hiệu quả, đúc rút được
các kinh nghiệm quý báu.Từ đó phát triển
những kỹ năng khác như kỹ năng phân
tích, tổng hợp và tư duy logic…
Mặc dù lợi ích, vai trò và tầm quan
trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học
là rất to lớn, song để đẩy mạnh phong trào
nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng
còn nhiều vấn đề cần phải nhìn nhận, nghiên
cứu. Đó là những nút thắt cần phải tháo gỡ
trong hoạt động NCKH của sinh viên.
2. Những nút thắt trong hoạt động
NCKH của sinh viên trường mỹ thuật.
Thực tế, trong thời gian vừa qua,
các trường đại học đã triển khai hoạt động
nghiên cứu khoa học tới sinh viên, tuy nhiên
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những hoạt động này không được nhân rộng
và chưa được quan tâm đúng mức.
Những năm gần đây, nắm bắt được
vai trò và tầm quan trọng của NCKH, hoạt
động này đã bắt đầu được đẩy mạnh. Trên
các diễn đàn công luận, đã có rất nhiều
những thông cáo báo chí về hội nghị sinh
viên nghiên cứu khoa học toàn quốc mang
tính thường niên. Điều đó cho thấy một
tín hiệu mới trong định hướng đào tạo, bồi
dưỡng sinh viên các trường đại học. Nhưng
hoạt động ra sao?, nghiên cứu như thế nào?
đang là những vấn đề cần suy nghĩ, nhất là
đối với sinh viên các trường nghệ thuật nói
chung, mỹ thuật ứng dụng nói riêng. Mặc
dù tỷ lệ sinh viên tham gia vào hoạt động
nghiên cứu tăng hơn so với những năm
trước, song chất lượng nghiên cứu lại đang
là vấn đề cần được xem xét, bởi khả năng
ứng dụng của đề tài còn nhiều hạn chế,
nhiều đề tài tốn rất nhiều thời gian, kinh phí
mà không thu được kết quả mong đợi hoặc
không sử dụng được, không đáp ứng được
xu thế, gây lãng phí rất lớn và làm giảm
động lực nghiên cứu của sinh viên. Điều
đó đã đặt ra câu hỏi, liệu có quá lạm dụng
sinh viên vào việc nghiên cứu khoa học
hay không? Hay sự đòi hỏi về chất lượng
nghiên cứu của sinh viên quá cao?
Bên cạnh đó, một vấn đề rất đáng
quan tâm, đó là: liệu sinh viên đã chủ động
trong hoạt động nghiên cứu chưa, hay vẫn bị
tình trang thụ động, chưa được trang bị tốt
những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa
học, phương pháp nghiên cứu, nên cứ loay
hoay không biết bắt đầu từ đâu, làm gì, làm
như thế nào và đem lại kết quả gì, cho ai?
Với phương pháp giảng dạy và học
truyền thống, giáo viên cầm tay chỉ việc,
hoặc đưa cái tôi cá nhân của người thầy
vào trong sản phẩm của sinh viên vô hình
chung đã khiến các em quên đi mất mình
đang làm gì, bắt đầu từ đâu, làm như thế
nào, và tác phẩm mình đang làm có ý

nghĩa là gì… Đó là một nguyên nhân dẫn
đến hạn chế trong hoạt động nghiên cứu
của sinh viên, làm cho các em không phát
huy được tính chủ động, sáng tạo, không
tạo được phong cách riêng của mình.
Mặt khác, nhiều người lại cho rằng,
đối với sinh viên nghệ thuật không nên gò
bó cứng nhắc theo các phương pháp, cần
phải thoải mái, để các em có thể tự phát
huy được hết tính sáng tạo của mình. Đấy
cũng là một nhận định sai về hoạt động
nghiên cứu khoa học.
3. Nghiên cứu khoa học - Những
định hướng cơ bản và giải pháp trong
đào tạo bồi dưỡng sinh viên mỹ thuật
ứng dụng
3.1. Những định hướng cơ bản
Cần phải xây dựng môi trường
chuyên nghiệp, kích thích để sinh viên
phát huy khả năng sáng tạo, tính nghiên
cứu độc lập của mình. Công việc này nên
được xây dựng từ chính trong những học
phần cơ sở ngành của sinh viên.
Cần thay đổi phương pháp dạy học
truyền thống, cầm tay chỉ việc bằng những
định hướng trong quá trình nghiên cứu của
sinh viên. Hạn chế cái tôi của người thầy
vào quá trình sáng tác của sinh viên để sinh
viên chủ động và có ý thức trách nhiệm đối
sản phẩm nghề nghiệp của mình.
Cần định hướng cho sinh viên khả
năng quan sát thực tiễn, biết phân tích,
đánh giá để tạo ra các sản phẩm của riêng
mình (nghiên cứu trên những hiện vật đã
có, từ đó rút phương pháp luận và tạo ra
sản phẩm của riêng mình)
Cần nhìn nhận lại và làm rõ ý nghĩa
của việc đẩy mạnh hoạt động NCKH
trong công tác đào tạo bồi dưỡng sinh viên
nghệ thuật ở hai vấn đề cơ bản: hoạt động
nghiên cứu nghệ thuật và kết quả thu được
sau khi nghiên cứu, bao gồm những đóng
góp khoa học về mặt lý thuyết, lý luận,
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mức độ thực tiễn của sản phẩm nghệ thuật
mang tính ứng dụng.

triển khai (một phần hay toàn bộ) quá trình
nghiên cứu một cách khoa học.

Đánh giá khách quan hoạt động
nghiên cứu khoa học của sinh viên, không
so sánh với những người nghiên cứu
chuyên nghiệp, bởi vì:

Để đánh giá một cách cơ bản và
toàn diện, chúng ta cần đánh giá hoạt
động này ngay từ trong hoạt động đào tạo
và phương pháp đào tạo của từng trường,
từng chuyên ngành, từng môn học về mặt
phát triển kỹ năng và kiến thức nghiên cứu
cho sinh viên.

Thứ nhất, sinh viên đại học chưa
phải là những nhà nghiên cứu chuyên
nghiệp, đây là giai đoạn các em tập nghiên
cứu khoa học chuẩn bị cho mình những
kiến thức, kỹ năng để nghiên cứu chuyên
nghiệp sau này.
Thứ hai, vấn đề đầu tư cho hoạt
động này vẫn còn nhiều hạn chế: kiến thức
thực tế, cơ sở vật chất, kinh phí…
Thứ ba, cần xác định mục tiêu chính
đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học
trong sinh viên là gì? Ở bậc này là trang bị
cho sinh viên kiến thức, kỹ năng nghiên
cứu khoa học độc lập để hỗ trợ cho hoạt
động học tập và chuẩn bị hành trang cho
nghề nghiệp của mình.
Do vậy, khi cho sinh viên tiếp cận
nghiên cứu khoa học, cần đặt ra mục tiêu
hoạt động nghiên cứu cụ thể như phát hiện ra
vấn đề nghiên cứu, xây dựng khung nghiên
cứu hay trong quá trình tiến hành nghiên
cứu cần chú ý về cách thức tổ chức thực
hiện, phương pháp thực hiện, tìm kiếm tài
liệu, thu thập thông tin, khảo sát, phân tích
số liệu, thử nghiệm kết quả, viết báo cáo,
trình bày báo cáo… không nên đặt nặng vào
kết quả nghiên cứu/ sản phẩm cuối cùng.
3.2. Giải pháp
Từ những hiện trạng trên, nghiên cứu
khoa học trong sinh viên không thể được
đánh đồng với số lượng/chất lượng các đề
tài nghiên cứu cấp Bộ. Khi đánh giá tình
hình nghiên cứu khoa học trong sinh viên,
cái chúng ta cần đánh giá đầu tiên chính
là chất lượng của hoạt động nghiên cứu
khoa học, hay khả năng của sinh viên nói
chung trong việc hình thành các ý tưởng và

Khuyến khích sinh viên dành thời
gian và điều kiện để tiếp cận các nguồn
thông tin nghiên cứu mới nhất.
Quan tâm đến trang thiết bị, cơ sở vật
chất, chất lượng thư viện, internet, phòng
thí nghiệm. Trong điều kiện còn nhiều hạn
chế của các trường hiện nay, nghiên cứu
khoa học của sinh viên dù chỉ ở mức các
đề án môn học cũng còn nhiều khó khăn
như thiếu tài liệu, khả năng ngoại ngữ của
sinh viên, năng lực hướng dẫn nghiên cứu
của giảng viên, trang thiết bị nghiên cứu…
Trong từng môn học, sinh viên phải
có tính chủ động, sáng tạo và được hướng
dẫn thực hiện các đề án môn học mang
tính nghiên cứu.
Trách nhiệm giữa giảng viên và sinh
viên trong nghiên cứu khoa học phải được
xây dựng rõ ràng: Sinh viên có thái độ cầu
thị, ham học hỏi, giảng viên nhiệt tình trao
đổi, hướng dẫn.
Rõ ràng là nếu được quan tâm đúng
mức, hoạt động nghiên cứu khoa học trong
sinh viên trở nên thực tiễn hơn trong mọi
hoạt động, như: tìm đọc tài liệu, các công
trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học,
trao đổi với nhau (và với giảng viên) ở các
diễn đàn chính thức và không chính thức
đến việc thực hiện các đề án môn học,
luận văn tốt nghiệp hay cao hơn là các đề
tài nghiên cứu độc lập.
Thực tiễn cho thấy, trong thời đại công
nghệ thông tin phát triển, sinh viên học được
rất nhiều từ việc thực hiện các đề án môn
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học thông qua sử dụng thư viện, internet để
nâng cao khả năng nghiên cứu của mình…
Một đề án môn học hay một luận văn
tốt nghiệp có thể chưa hoàn thiện về giải
pháp nhưng thể hiện được sự đầu tư lớn
của tác giả vào việc tìm tòi, vận dụng các
phương pháp nghiên cứu khoa học thì cũng
đã có thể xem là đạt được mục tiêu đề ra. Vì
có lẽ cái quan trọng nhất của bậc học này là
việc sinh viên độc lập vận dụng và thực hiện
hoàn chỉnh một qui trình nghiên cứu khoa
học, thấy được những trở ngại, thấy được
những khó khăn và xử lý các khó khăn đó.
Chương trình học của các trường
mỹ thuật hiện nay khá nặng với rất nhiều
môn học nhưng lại rất hiếm các môn học
về phương pháp nghiên cứu chuyên ngành
– một kỹ năng quan trọng của những người
làm nghệ thuật. Có nên chăng cần thêm
vào các môn học hoặc chuyên đề (bắt buộc
hoặc tự chọn) về phương pháp nghiên cứu
– môn học loại này không chỉ nâng cao khả
năng nghiên cứu của sinh viên mà còn hỗ
trợ tốt việc tiếp thu các môn học khác.
4. Kết luận
Ngành mỹ thuật ứng dụng ngoài đòi
hỏi người làm nghệ thuật phải có thẩm mỹ,
thì cần biết năm bắt xu thế của thời đại,
nắm bắt được khuynh hướng người tiêu
dùng.Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập
sâu rộng vào các hoạt động quốc tế, thông
qua hội nhập, chúng ta đã tiếp thu những
thành tựu của tri thức nhân loại, những giá
trị văn minh của thế giới, học tập, vận dụng
những kinh nghiệm trong phát triển kinh
tế - xã hội và tiếp thu những tinh hoa văn
hóa nhân loại, những thành tựu khoa học và
giá trị thẩm mỹ của cộng đồng quốc tế để
làm phong phú, làm đẹp hơn cuộc sống của
người dân Việt Nam. Tuy nhiên, để hướng
tới điều đó thì cần phải có một nền tảng
khoa học vững chắc, sự cố gắng từ mọi
mặt, đặc biệt là phải xây dựng đội ngũ tài
năng nghệ thuật trẻ gắn liền với thực tiễn xã

hội, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của
doanh nghiệp, chủ động, nhiệt huyết, dám
cống hiến và đương đầu với mọi thử thách
trong nghiên cứu phát triển nghề nghiệp.
Nghiên cứu khoa học của sinh viên
trong các trường học mỹ thuật ứng dụng
không phải là vấn đề mới nhưng còn khó.
Việc nghiên cứu như thế nào để khẳng
định được “cái riêng mình”, được xã hội
thừa nhận và làm đẹp trong cuộc sống
hiện đại đã được đông đảo sinh viên mỹ
thuật quan tâm, nhận biết và hướng theo.
Cần xây dựng phương pháp nghiên
cứu khoa học một cách bài bản, dễ hiểu,
hướng tới giá trị thực và tuyên truyền sâu
rộng trong công tác đào tạo sinh viên các
trường đại học mỹ thuật ứng dụng. Hướng
sinh viên chủ động tiếp cận với cái mới,
cái thực tiễn trên thế giới, từ đó lĩnh hội
những tri thức mới, giá trị tốt đẹp để tạo ra
sản phẩm của riêng mình.
Sinh viên nghệ thuật, ngoài việc tạo
ra cái mới, cái đẹp cho xã hội, cho con
người thì cần giữ được tôn chỉ mục đích là
sáng tạo nghệ thuật phù hợp với từng bộ
phận, nhóm dân cư và khẳng định, giữ gìn
được cái riêng của người Việt Nam./.
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