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Diễn đàn Giáo dục Việt Nam: Giáo dục Đại học thích ứng với khủng hoảng  

Trực tuyến trên nền tảng Zoom và trực tiếp tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - 

Đại học Quốc Gia, thành phố Hồ Chí Minh. 

https://ves.sciencesconf.org/ 

Năm 2020 là một năm khủng hoảng toàn cầu vì đại dịch Covid-19 gây tác động xấu đến nhiều phương diện, 

trong đó có giáo dục đại học. Tuy nhiên trên thực tế, khủng hoảng vẫn luôn hiện diện ở hầu hết các hệ thống 

giáo dục đại học. Việc cắt giảm ngân sách, vấn đề quản trị, sự tham gia của thành phần tư nhân, cũng như các 

xu hướng công nghệ hóa, đại chúng hóa, quốc tế hóa đều gây nên tình trạng mất cân bằng hay những mâu thuẫn 

chưa thể giải quyết, từ đó buộc các cơ sở đại học phải cải cách để thích ứng và phát triển.  

Diễn đàn Giáo dục Việt Nam (VES 2021) được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian học thuật cho những nghiên 

cứu về khủng hoảng, thảo luận về khả năng thích ứng, cũng như đề xuất chính sách, giải pháp hay định hướng 

chuyển đổi cho giáo dục đại học. 

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, Anh/Chị tham gia đóng góp báo cáo tại VES 2021 với chủ 

đề “Giáo dục Đại học thích ứng với khủng hoảng”. 

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN CHÍNH 

• Công nghệ và công nghệ hóa giáo dục đại học 

• Quản trị và quản lý đại học 

• Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học 

• Hoạt động dạy và học ở bậc đại học 

• Chính sách giáo dục đại học 

• Giáo dục đại học và các mục tiêu phát triển bền vững 

• Triết lý giáo dục đại học 

• Đào tạo giáo viên và phát triển đội ngũ giáo viên 

• Quốc tế hóa giáo dục đại học 

Chúng tôi hoan nghênh các báo cáo thảo luận nhiều hơn một chủ đề hoặc thảo luận chủ đề khác có liên quan 

đến nội dung chính “Giáo dục Đại học thích ứng với khủng hoảng”. 

Ban tổ chức sẽ mời những tác giả có bài tham luận xuất sắc tham gia vào số đặc biệt của các tạp chí hàng 

đầu Higher Education Quarterly (Q1), Policy Futures in Education (Q2), và Tạp chí Giáo dục, trực thuộc Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

DIỄN GIẢ KHÁCH MỜI 

• GS. Phan Lê Hà, Đại học Brunei Darussalam & Đại học Hawaii, Manoa 

• GS. Lý Trần, Đại học Deakin, Australia 

• GS. Tommaso Agasisti, Trường Quản lý, Đại học Politecnico di Milano, Italy 

• GS. Gerald W. Fry, Đại học Minnesota, Hoa Kỳ 

• GS. Simon Marginson, Đại học Oxford, Vương quốc Anh 

CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH 

• Thời hạn nộp tham luận: 31/5/2021 

• Thông báo kết quả bình duyệt tham luận: 30/7/2021 

• Thời hạn đăng ký tham gia: 25/8/2021 

• Ngày tổ chức Diễn đàn: 9-10/9/2021 

Các thông tin liên quan đến thể lệ nộp báo cáo tham luận, đăng ký tham dự và xuất bản được cập nhật chi tiết tại 

website của Diễn đàn. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Mọi thắc mắc và câu hỏi cần giải đáp xin vui lòng gửi tới địa chỉ email ves@avseglobal.org  

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC VES 

TS. Nguyễn Thụy Phương, Phó Giám đốc Mạng lưới Giáo dục (EduNet - AVSE Global) 
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