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Một sự thật khác về "bằng tiến sĩ" của Thứ trưởng Bộ Y tế

(GDVN) - Một tiến sĩ am hiểu giáo dục Thụy Điển ñã mổ xẻ sự thật về tấm bằng mà ông Cao Minh Quang
coi là "bằng tiến sĩ".

Thông tin cho rằng Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang mạo nhận học vị tiến sĩ gây tranh cãi và thu hút
sự quan tâm rất lớn của dư luận trong những ngày qua.

Thứ trưởng Cao Minh Quang

Theo các thông tin ñược tiết lộ trước ñó, ông Cao Minh Quang không hề có bằng tiến sĩ mà chỉ có cái gọi
là “licentiatexamen” mà ông giành ñược từ năm 1994 từ Đại học Uppsala, Thụy Điển.

Để bạn ñọc hiểu thêm "Licentiatexem", báo ñiện tử Giáo dục Việt Nam xin trích dẫn từ bài viết của tiến sĩ
Lê Văn Út (hiện ñang làm việc tại Khoa Toán, Đại học Oulu, Phần Lan).

Bài viết ñược ñăng trên blog của tiến TS Lê Văn Út vào ngày 6/9, 3 ngày sau khi vụ lùm xùm về bằng cấp
của Thứ trưởng Bộ Y tế bắt ñầu và ñược blog Giáo dục Việt Nam http://ncgdvn.blogspot.com trích dẫn
ñăng tải lại.

Theo giải thích của Tiến sĩ Lê Văn Út, trong hệ thống giáo dục của Thụy Điển và Phần Lan, chương trình
sau ñại học có hai mức ñược gọi là Licentiate of Philosophy (viết tắt là Ph.L.) hay Licentiatexamen (tiếng
Thụy Điển) và Doctor of Philosophy (viết tắt là Ph.D., tiến sỹ).

Theo thông tin trên trang studyinsweden, một trang web giới chính thức giới thiệu về giáo dục Thụy Điển,
tiến sĩ là học vị cao nhất ñược trao tại Thụy Điển. Chương trình nghiên cứu học vị tiến sỹ tại Thụy Điển
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có tất cả 240 tín chỉ, yêu cầu phải học toàn thời gian tối thiểu là 4 năm, trong ñó luận án tiến sĩ chiếm 120
tín chỉ.

Theo tiến sỹ Lê Văn Út: "Ph.L. hay Licentiatexamen là một bằng cấp giữa bằng master (thạc sỹ) và bằng
Ph.D..  Licentiatexamen  phải  ñược  xem như  một  văn  bằng (degree)  chứ  không phải  là  chứng chỉ
(certificate) vì nó nằm trong hệ thống văn bằng chính thức của Thụy Điển".

Bảng hệ thống cấp bằng vị của trường Uppsala, Thụy Điển

"Hơn nữa, licentiatexamen cũng không phải là yêu cầu cần có ñể học tiến sĩ, mà là một bậc trong quá
trình ñào tạo của nghiên cứu sinh (trên licentiatexamen còn một bậc cao hơn là doctorsexamen). Điều
kiện ñể theo học chương trình này là phải có bằng thạc sỹ, phải có người hướng dẫn khoa học. Sau khi
hoàn thành 120  tín chỉ bao gồm các môn học và một luận văn thì người học ñược cấp bằng Ph.L. hay
Licentiatexamen".

"Có ñược bằng Ph.L., người học có thể tiếp tục làm luận án tiến sỹ. Vào khoảng năm 1970, bằng Ph.L. có
thể ñược xem tương ñương với bằng tiến sỹ, nhưng hiện nay thì không" - tiến sỹ Lê Văn Út cho biết.

"Tóm lại, hiện tại, ở Thụy Điển và Phần Lan, Ph.L. hay Licentiatexamen là một loại bằng cấp khoa học,
không phải là chứng chỉ. Và bằng cấp này không phải là bằng thạc sĩ, cũng không phải là bằng tiến sỹ, và
cũng không ñược xem là tương ñương với bằng tiến sỹ. Nó ñơn giản là một bằng cấp sau ñại học trên thạc
sỹ và dưới tiến sỹ". Bằng này ñược ñược nhận sau khi cử nhân ñã trải qua 2 năm nghiên cứu, hoàn thành
120 tín chỉ và một luận văn.

Nói một cách nôm na, licentiatexamen là một bậc ñào tạo giống y hệt như phó tiến sĩ của khối Đông Âu
trước ñây (học 4 năm sau bằng cử nhân, gồm 2 năm thạc sĩ và 2 năm sau thạc sĩ).

Theo doktorandhandboken, một trang web về giáo dục của Thụy Điển, mỗi năm, có khoảng 2.900 người
Thụy Điển ñược cấp văn bằng loại này và 800 người ñược cấp bằng tiến sỹ.

Bầu chọn

Theo bạn, chuyện vay tiền của ông Quang có minh bạch?
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