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PHáº¢I CHÄ‚NG CÁC TRÆ¯á»œNG Ä•áº I Há»ŒC VIá»†T NAM Ä•Ã CÓ TÊN TRÊN Báº¢NG Xáº¾P Háº NG QUá»•C Táº¾?
Pháº¡m Thá»‹ Ly
Vá»«a qua có thông tin cho biáº¿t káº¿t quáº£ xáº¿p háº¡ng quá»‘c táº¿ cá»§a các trÆ°á»•ng Ä‘áº¡i há»•c Viá»‡t
nam do 4 International Colleges and Universities thá»±c hiá»‡n nhÆ° sau: Ä•áº¡i há»•c Quá»‘c gia Hà Ná»™i: xáº¿p
háº¡ng 569 Ä•áº¡i há»•c Quá»‘c gia TPHCM: xáº¿p háº¡ng 609 Bách Khoa Hà Ná»™i: 1364 Kinh táº¿ Quá»‘c dân:
1806 Ä•áº¡i há»•c Huáº¿: 2266 Ä•áº¡i há»•c Y Hà Ná»™i: 2290 Ä•áº¡i há»•c Cáº§n ThÆ¡ : 2661 Ä•áº¡i há»•c SÆ° pháº¡m Hà
Ná»™i : 3026 Ä•áº¡i há»•c Thá»§y lá»£i : 3430 Ä•áº¡i há»•c Ngoáº¡i thÆ°Æ¡ng : 3443 Ä•áº¡i há»•c Vinh : 4995 Ä•áº¡i há»•c
Kiáº¿n trúc Hà Ná»™i : 5280 Ä•áº¡i há»•c Luáº-t Hà Ná»™i : 5379 Ä•áº¡i há»•c Nông nghiá»‡p Hà Ná»™i : 6379 Ä•áº¡i há»•c
Thái Nguyên : 7082 Ä•ây là thá»© háº¡ng tính trên tá»•ng sá»‘ 9200 trÆ°á»•ng Ä‘áº¡i há»•c thuá»™c 200 quá»‘c gia. Ai
muá»‘n biáº¿t thá»© háº¡ng trong ná»™i bá»™ các trÆ°á»•ng Ä‘áº¡i há»•c Viá»‡t nam thì có thá»ƒ vào Ä‘ây Ä‘á»•c:
http://www.4icu.org/vn/ Câu há»•i Ä‘áº¿n ngay láº-p tá»©c trong Ä‘áº§u tôi là : Káº¿t quáº£ xáº¿p háº¡ng này dá»±a
trên tiêu chí nào và dá»¯ liá»‡u Ä‘Æ°á»£c thu tháº-p báº±ng phÆ°Æ¡ng pháp nào.
Thì Ä‘ây, câu tráº£ lá»•i náº±m ngay trên
trang web cá»§a 4 International Colleges and Universities: http://www.4icu.org/menu/about.htm TrÆ°á»›c háº¿t há»‡
thá»‘ng xáº¿p háº¡ng này chá»‰ tính Ä‘áº¿n các trÆ°á»•ng Ä‘áº¡i há»•c trên toàn tháº¿ giá»›i Ä‘áp á»©ng Ä‘á»§ các
Ä‘iá»•u kiá»‡n sau Ä‘ây: Chính thá»©c Ä‘Æ°á»£c các tá»• chá»©c
có tháº©m quyá»•n á»Ÿ cáº¥p quá»‘c gia hoáº·c khu
vá»±c công nháº-n, cáº¥p phép, hoáº·c kiá»ƒm
Ä‘á»‹nh Chính thá»©c Ä‘Æ°á»£c phép Ä‘ào táº¡o
cáº¥p báº±ng
cá»- nhân 4 nÄƒm và/hoáº·c báº±ng cáº¥p sau Ä‘áº¡i há»•cCó tá»• chá»©c Ä‘ào táº¡o trá»±c tiáº¿p
theo lá»‘i truyá»•n
thá»‘ng, Ä‘òi há»•i sá»± có máº·t cá»§a tháº§y và tròCó trang web chính thá»©c và
Ä‘ang hoáº¡t Ä‘á»™ng
Danh sách
này không bao gá»“m nhá»¯ng trÆ°á»•ng: Ä•ào táº¡o hai nÄƒm, nhÆ° các
trÆ°á»•ng cao Ä‘áº³ng cá»™ng Ä‘á»“ng hay trung
há»•c nghá»•Chá»‰ có Ä‘ào táº¡o tá»« xaNhá»¯ng trÆ°á»•ng không Ä‘áp á»©ng
các yêu cáº§u nói trên 4icu.org
University Web Ranking dá»±a vào Ä‘âu Ä‘á»ƒ xáº¿p háº¡ng? Viá»‡c xáº¿p háº¡ng này dá»±a trên má»™t thuáº-t toán
bao gá»“m ba phép Ä‘o Ä‘á»™c láº-p và phi thành kiáº¿n vá»• má»©c Ä‘á»™ truy cáº-p trang web cá»§a các trÆ°á»•ng
áº¥y, rút ra tá»« ba công cá»¥ tìm kiáº¿m khác nhau là: Google Page Rank Yahoo Inbound Links Alexa Traffic
Rank
Má»¥c Ä‘ích cá»§a báº£ng xáº¿p háº¡ng này là cung cáº¥p má»™t thông tin vá»• má»©c Ä‘á»™ Ä‘Æ°á»£c biáº¿t
Ä‘áº¿n tÆ°Æ¡ng Ä‘á»‘i cá»§a các trÆ°á»•ng Ä‘áº¡i há»•c dá»±a trên má»©c Ä‘á»™ phá»• biáº¿n cá»§a viá»‡c truy cáº-p
vào website cá»§a các trÆ°á»•ng. Thông tin này giúp sinh viên và giáº£ng viên biáº¿t má»™t trÆ°á»•ng cá»¥ thá»ƒ nào Ä‘ó là
Ä‘Æ°á»£c biáº¿t Ä‘áº¿n nhiá»•u hay ít trong má»™t nÆ°á»›c ngoáº¡i quá»‘c.
&ldquo;Chúng tôi không há»• - dÆ°á»›i b
cá»© hình thá»©c nào- kháº³ng Ä‘á»‹nh viá»‡c xáº¿p háº¡ng này pháº£n ánh thá»© báº-c cá»§a các trÆ°á»•ng hay
các ngành vá»• cháº¥t lÆ°á»£ng Ä‘ào táº¡o, hay trình Ä‘á»™ phá»¥c vá»¥. Vì váº-y há»‡ thá»‘ng này không há»• là má»™t
há»‡ thá»‘ng xáº¿p háº¡ng có tính cháº¥t há»•c thuáº-t&rdquo;.
Thông tin vá»• má»©c Ä‘á»™ truy cáº-p vào website
cá»§a các trÆ°á»•ng Ä‘Æ°á»£c cáº-p nháº-t hàng tháng. Báº£ng xáº¿p háº¡ng này Ä‘Æ°á»£c cáº-p nháº-t má»—i sáu
tháng má»™t láº§n, vào tháng 1 và tháng 7.
Káº¿t luáº-n: Các trÆ°á»•ng có tên hay không có tên trên báº£ng
xáº¿p háº¡ng này, có thá»© háº¡ng cao hay tháº¥p, không cáº§n pháº£i má»«ng rá»¡ hay lo láº¯ng làm gì: nó không
há»• pháº£n ánh cháº¥t lÆ°á»£ng cá»§a nhà trÆ°á»•ng. Má»™t trÆ°á»•ng có nhiá»•u xì cÄƒng Ä‘an ráº¥t có thá»ƒ có sá»‘
lÆ°á»£ng truy cáº-p ráº¥t lá»›n, cÅ©ng nhÆ° má»™t trÆ°á»•ng có uy tín cÅ©ng có thá»ƒ có nhiá»•u ngÆ°á»•i truy cáº-p hÆ¡n
các trÆ°á»•ng không danh tiáº¿ng. Má»™t láº§n ná»¯a, báº£ng xáº¿p háº¡ng này kháº³ng Ä‘á»‹nh káº¿t luáº-n mà tôi Ä‘ã
nêu ra trong má»™t bài viáº¿t trÆ°á»›c Ä‘ây: Nhá»¯ng ngÆ°á»•i sá»- dá»¥ng báº£ng xáº¿p háº¡ng cáº§n nhá»› ráº±ng
má»™t trÆ°á»•ng Ä‘Æ°á»£c xáº¿p háº¡ng cao nháº¥t trong má»™t báº£ng xáº¿p háº¡ng nào Ä‘áº¥y chá»‰ có nghÄ©a là cao
nháº¥t vá»• nhá»¯ng tiêu chí Ä‘ã Ä‘Æ°á»£c nêu chá»© không có nghÄ©a là má»•i hoáº¡t Ä‘á»™ng cá»§a nó Ä‘á»•u là nháº¥t ha
má»•i sáº£n pháº©m mà nó táº¡o ra Ä‘á»•u là nháº¥t. Có ráº¥t nhiá»•u thá»© có ý nghÄ©a vô cùng quan trá»•ng nhÆ°ng láº¡i kh
lòng Ä‘ong Ä‘áº¿m Ä‘Æ°á»£c, và do Ä‘ó, không Ä‘Æ°á»£c biá»ƒu hiá»‡n trong tiêu chí cá»§a báº¥t cá»© báº£ng xáº¿p háº¡ng n
hiá»‡n nay, cháº³ng háº¡n nhÆ° vÄƒn hóa cá»§a nhà trÆ°á»•ng, cái mà má»™t giáo sÆ° ngÆ°á»•i Viá»‡t Ä‘ã gá»•i là
&ldquo;something in the air&rdquo; &ndash; má»™t cái gì Ä‘ó không sá»• tháº¥y Ä‘Æ°á»£c, nhÆ°ng nó có tháº-t, Ä‘ó là má»‘i qu
há»‡ lành máº¡nh giá»¯a các cá nhân trong má»™t tá»• chá»©c, Ä‘ó là sá»± tôn trá»•ng chân lý, tài nÄƒng, sá»± công báº±ng và
pháº©m giá cá»§a con ngÆ°á»•i.
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