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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của trường đại học (ĐH). 
Trong bối cảnh nền giáo dục của đất nước ta đang trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo, hoạt động NCKH của các trường ĐH phải tạo ra động lực phát triển, hướng 
đến đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH và được các tổ chức kiểm định chất lượng 
(KĐCL) quốc gia, quốc tế công nhận. Muốn vậy, các trường ĐH cần đổi mới quản lý hoạt động 
NCKH nhằm đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động NCKH trong bộ tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng trường ĐH. Bài báo đề cập đến vấn đề đổi mới quản lý hoạt động NCKH ở trường 
ĐH nhằm đáp ứng yêu cầu của KĐCL cơ sở giáo dục dựa trên cơ sở xác định mục tiêu quản lý 
hoạt động NCKH ở trường ĐH, đồng thời thông qua kết quả đánh giá chất lượng hoạt động 
NCKH của các trường ĐH đã được công nhận đạt chất lượng do các Trung tâm KĐCL giáo dục 
ở Việt Nam thực hiện. 
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Abstract: 
 

Scientific research is one of the key tasks of a university. In the context of basic and 
comprehensive innovation in education and training of our education, universities’ scientific 
research activities have to create motivation for development, aiming to meet the criteria for 
assessing the quality of universities and to be certificated by national and international 
accrediting organizations. To achieve this, the universities need to innovate management 
methods of scientific research activities in order to meet the requirements of quality assessment 
of scientific research activities in the evaluation of the quality standards of universities. The 
article refers to innovating management issues of scientific research activities at universities to 
serve the institution accreditation on the basis of defining management objectives for scientific 
research activities at universities as well as show quality assessment results of scientific research 
activities of universities which have been certificated by the Centre for Educational 
Accreditation in Vietnam.    
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