
 

Kiến thức hay bằng cấp? 
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LTS: Báo Người Lao Động số ra ngày 19-8 đăng bài “Bộ GD-ĐT “giết” hệ tại 
chức” và đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi quanh vấn đề này. Sau đây là ý 
kiến của tiến sĩ Lê Văn Út từ Viện Mekong 

Bằng cấp và giá trị của nó luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Những vấn đề tranh cãi thường tập 
trung vào những khía cạnh như bằng cấp trường này chất lượng hơn trường kia, bằng cấp ngoại 
chất lượng hơn nội, bằng cấp chính quy chất lượng hơn tại chức?… Thậm chí, một số nơi có 
thông báo hẳn hoi: Không tuyển ứng viên tốt nghiệp chương trình tại chức X, Y, Z hoặc chỉ 
tuyển ứng viên tốt nghiệp từ trường đại học A, B, C. 

Những vấn đề tranh cãi trên không phải là không có lý do. Việc những nơi tuyển dụng đặt ra 
những yêu cầu tối thiểu đối với ứng viên mà họ cần cũng chưa hẳn là sai. Điều đáng nói, bằng 
cấp chỉ là tín hiệu về năng lực của một người, chưa hẳn đã phản ánh toàn bộ năng lực mà nhà 
tuyển dụng cần có. Đương nhiên, bằng cấp của những trường càng uy tín thì tín hiệu về năng lực 
của ứng viên càng cao và sự ngoại lệ lúc nào cũng có. 

Tuy nhiên, nhà tuyển dụng cần bằng cấp hay năng lực của ứng viên? Thông thường, họ cần cả 2 
và năng lực ắt hẳn quan trọng hơn bằng cấp. Vậy tại sao nhà tuyển dụng không tổ chức thẩm 
định để chọn ứng viên có năng lực mà họ cần hơn là chỉ dựa vào bằng cấp hay phân biệt bằng 
cấp? 



Khi người viết bài này xin học bổng tiến sĩ của Viện Hàn lâm Phần Lan, nhà tuyển dụng đã tổ 
chức thẩm định suốt 2 tuần trước khi đưa ra quyết định. Cũng như ở nhiều nước, hệ thống giáo 
dục của Phần Lan có chương trình giáo dục dành cho người lớn, tương tự hệ bổ túc và tại chức ở 
một số nước. Tuy nhiên, phần lớn chương trình giáo dục người lớn đều không cấp bằng (non-
degree programs).  

Mục đích chính của những người tham gia những chương trình này là tự bổ sung và nâng cao 
kiến thức nhằm đáp ứng tốt cho yêu cầu công việc. Như vậy, họ học vì kiến thức chứ không phải 
vì bằng cấp. Hiện nay, các chương trình học trực tuyến được xem là ưa chuộng ở Phần Lan vì nó 
mang lại rất nhiều lợi ích. 

Ngoài ra, những người tham gia chương trình giáo dục người lớn ở Phần Lan (đối với chương 
trình phổ thông) cũng có thể thi lấy bằng tốt nghiệp THPT chung của cả nước và có thể theo học 
đại học. 

Thiết nghĩ, học tập là nhu cầu suốt đời của mỗi người. Mọi người có thể học bất cứ hình thức 
nào, miễn sao tích lũy được cho mình những kiến thức thiết thực cho công việc và cuộc sống. 
Hiện nay, học tập trực tuyến có thể là một phương thức rất thuận lợi cho mọi người, ai cũng có 
thể tham gia vì chi phí rất thấp và có thể học ngay tại nhà hoặc nơi làm việc. Một khi đã lựa chọn 
học vì kiến thức thì việc chỉ được cấp giấy chứng nhận hay không có bằng cấp gì cả cũng chẳng 
sao! 

Nhiều người học vì kiến thức 

Mới đây, giáo sư Sebastian Thrun - chuyên về khoa học máy 
tính, trưởng dự án xe tự lái của Google - đã quyết định rời vị trí 
tại Đại học Stanford để cùng đồng nghiệp thành lập Trường Đại 
học trực tuyến Udacity (http://www.udacity.com). Chỉ trong 
vòng 10 tháng đầu, số lượng người đăng ký học lên đến 
160.000. Những sinh viên tham gia và hoàn thành khóa học sẽ 
được cấp “giấy chứng nhận hoàn thành khóa học” chứ không 
có bằng cấp gì cả. Có tới 23.000 sinh viên đã làm tất cả bài tập 
để hoàn thành các khóa học mà họ đăng ký, trong đó 248 người 
đạt điểm xuất sắc.  

Những con số ấn tượng trên cho thấy không ít người học vì 
kiến thức, không phải chỉ vì bằng cấp. Chính Đại học trực 
tuyến Udacity của giáo sư Sebastian Thrun đã giúp sinh viên từ 
những nơi xa xôi trên trái đất có được cơ hội dự bài giảng của 
những giáo sư nổi tiếng của Mỹ. 
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