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Trong hệ thống giáo dục Phần Lan, ammattikorkeakoulu là một loại hình ñào tạo sau bậc phổ thông trung
học. Điều ñáng lưu ý là những người tốt nghiệp từ ammattikorkeakoulu không ñược học lên tiền tiến sĩ
(licentiate) hay tiến sĩ (PhD), mặc dù họ ñược cấp bằng cử nhân và thạc sĩ.

Vừa qua, tại Quốc hội Phần Lan có một cuộc tranh luận giữa Bộ Giáo dục và văn hóa Phần Lan và Hiệp
hội các ĐH khoa học ứng dụng Phần Lan về chuyện nên dịch chữ ammattikorkeakoulu (tiếng Phần Lan)
sang tiếng Anh như thế nào. Hiệp hội thống nhất dịch chữ này sang tiếng Anh là University of applied
sciences (ĐH khoa học ứng dụng) nhưng bộ không ñồng ý và cho rằng ammattikorkeakoulu phải ñược
dịch là Polytechnics hay community colleges hoặc Vocational colleges (trường kỹ thuật hay CĐ cộng
ñồng).

Bộ lập luận rằng các ammattikorkeakoulu hoàn toàn không có nghiên cứu khoa học hay nói cách khác
thành tích khoa học cực kỳ yếu. Do ñó, loại hình này không thể xem là ĐH vì ĐH phải là nơi vừa giảng
dạy vừa nghiên cứu khoa học. Ở Phần Lan hiện chỉ có 16 trường ĐH chứ không phải vài chục trường như
một số nơi ñã quảng cáo.

Hiệp hội ñã không ñồng ý với lập luận của bộ. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Hiệp hội ñã bác bỏ lập
luận trên của bộ bằng một lý do rất "không khoa học", rằng việc dùng tên tiếng Anh University of applied
sciences giúp các ammattikorkeakoulu thuận lợi trong việc thu hút ñược sinh viên quốc tế!

Kết quả là, hiện tại trên website của Bộ Giáo dục và văn hóa, các ammattikorkeakoulu ñược dịch sang
tiếng Anh là Polytechnics. Trong khi ñó, Hiệp hội lại dịch thuật ngữ này là University of applied sciences
trên chính trang nhà của họ.

Câu chuyện trên cho thấy khái niệm ĐH cần ñược hiểu ñúng theo chất của nó. Một ĐH ñược xem là một
cơ sở giảng dạy và nghiên cứu bậc cao. Nếu một trường thiếu một trong hai yếu tố ñó thì không thể xem
là một ĐH hay một ĐH tốt.

TS Lê Văn Út (Phần Lan)
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