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Giấy phép xuất bản số 14/GP - XBBT - STTTT
do Sở Thông tin Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 9/11/2018
In 200 cuốn, khổ 20,5x29cm tại Công ty TNHH MTV In Kinh tế. 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10
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LÔØI GIÔÙI THIEÄU

B

ản tin “Giáo dục Quốc tế” (GDQT) do Viện Nghiên Cứu Giáo Dục
& Giao Lưu Quốc Tế - Đại học Huế ấn hành, là tài liệu nhằm
cung cấp những thông tin mới trong lĩnh vực nghiên cứu và phát

triển giáo dục ở các nước trên thế giới.
Bản tin “Giáo dục Quốc tế” không chủ trương cung cấp những tin
tức sự kiện đang diễn ra trong hoạt động giáo dục - đào tạo ở các nước
mà tập trung giới thiệu những nghiên cứu về các vấn đề lý luận và thực
tiễn của giáo dục - bao gồm cả giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,
giáo dục đại học và các lĩnh vực giáo dục khác ở một số quốc gia phát triển
hay đang phát triển, gần gũi với giáo dục Việt Nam.
Bản tin cố gắng lựa chọn giới thiệu những vấn đề có tính chất gợi ý, trực
tiếp liên quan đến công tác quản lí giáo dục, phương pháp giáo dục nói chung
và phương pháp dạy và học nói riêng, đến yêu cầu đổi mới căn bản và toàn
diện giáo dục ở nước ta hiện nay.
Chúng tôi hy vọng Bản tin sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các thầy cô
giáo, các nhà quản lý giáo dục trong và ngoài Đại học Huế, góp phần thay đổi
và nâng cao nhận thức về hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo
của Đại học Huế.
VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC
& GIAO LƯU QUỐC TẾ
Đại học Huế
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QUÁ LỚN NÊN KHÔNG THỂ THẤT BẠI:
VAI TRÒ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VÌ LỢI NHUẬN TẠI MỸ1
William G. Tierney2

Mặc dù các trường đại học và cao
đẳng vì lợi nhuận ở Mỹ đã có một lịch sử
lâu dài, chúng chỉ mới bắt đầu được nhiều
người chú ý từ thập niên trước. Trong
những năm đầu thế kỷ 20, các trường cao
đẳng nghề tồn tại chủ yếu ở khu vực đô
thị để đào tạo những ngành nghề cụ thể,
như thợ sửa ống nước, quản lý nhà hàng,
nghệ thuật và thiết kế, thẩm mỹ, hỗ trợ
pháp lý, và những ngành nghề tương tự.
Các trường này phần lớn là trường nhỏ
chỉ có vài lớp học trong các tòa nhà được
thuê mướn. Học phí tại các trường này
tương đối thấp và người học đến đây để
học những kỹ năng cụ thể nhằm kiếm việc
làm.
1
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Ngay trong thập niên 1960, các trường cao đẳng
nghề vẫn chỉ là một phần nhỏ trong nền giáo dục đại
học Mỹ. Năm 1967 có khoảng 7 triệu người học tại
các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ, và trong số
này chỉ có gần 22.000 người học tại các trường vì
lợi nhuận, tức chưa đến 0.3%. Thật ra, thuật ngữ
“đại học/cao đẳng vì lợi nhuận” khi ấy vẫn chưa
được sử dụng; thay vào đó chúng được gọi là trường
cao đẳng nghề hoặc cao đẳng kỹ thuật. Trong vài
thập niên sau đó, các trường này vẫn thuộc sở hữu
tư nhân và ít bị dư luận săm soi. Đa số các trường
này không được kiểm định, và cũng chẳng tìm kiếm
sự tài trợ của liên bang hoặc tiểu bang.
Tình hình bắt đầu thay đổi với sự ra đời của
Đại học Phoenix vào năm 1976, hiện nay là cơ sở
giáo dục sau trung học lớn thứ hai của Mỹ, với hơn
400.000 sinh viên. Ngày nay, các trường cao đẳng

http://www.changemag.org/Archives/Back%20Issues/2011/November-December%202011/too-big-full.html
Giáo sư - Nhà nghiên cứu Giáo dục Mỹ

nghề nhỏ theo kiểu “gia đình” vẫn còn tồn tại, Giáo dục nghề nghiệp (Career Education
nhưng chúng lọt thỏm trong số những trường Corporation), một tổ chức vì lợi nhuận khổng
lớn khác như Đại học Phoenix và các trường lồ đã mua lại Trường Katherine Gibbs.
giao dịch công cộng khác như Đại học Corin-

Đại học Phoenix và các trường tư vì lợi

thian và Đại học DeVry, mỗi trường có hơn nhuận khác bắt đầu thử nghiệm quá trình
80.000 sinh viên.
thay đổi ý nghĩa và mục đích của giáo dục đại
Lịch sử phát triển của đại học tư vì lợi học bằng nhiều cách khác nhau. Người học là
nhuận thể hiện rõ qua trường hợp của một những người trưởng thành đã đi làm và học
trong những trường cao đẳng nghề nổi tiếng bán thời gian không chỉ là đối tượng trọng
ở giai đoạn đầu, Trường Katherine Gibbs.

tâm của các trường này, mà được xem là một

Được thành lập vào năm 1911 tại Providence, nguồn khách hàng tiềm năng khổng lồ vốn bị
Rhode Island, ban đầu trường này đào tạo các trường đại học truyền thống hoặc bỏ qua
nghề thư ký cho phụ nữ trẻ. Sau đó, trường hoặc xem thường. Đối tượng người học này
Katherine Gibbs phát triển thành một chuỗi không cần các trường lớp truyền thống với
các cơ sở cao đẳng nghề khá thành công ở các điều kiện hoạt động văn thể mỹ liên quan
bờ Đông nước Mỹ, đào tạo các kỹ năng như – các phòng tập thể dục, hội quán sinh viên,
đánh máy, tốc ký, và kỹ năng ứng xử trong sân thi đấu điền kinh, v.v... Thay vì phải chọn
môi trường kinh doanh. Năm 1997, Tập đoàn trong rất nhiều môn học mà lợi ích của chúng

7

đối với nghề nghiệp tương lai không rõ ràng, người trường này không chỉ là những người học trưởng
học chỉ cần chọn một số môn học hữu hạn, được tổ thành đang có việc làm, mà ngày càng có nhiều lớp
chức giảng dạy tại các thời điểm và địa điểm thuận sinh viên thế hệ đầu tiên từ những gia đình nghèo.
tiện, theo một cách làm rất hiệu quả và tập trung cao Đối với những sinh viên này, học phí tại các trường
độ.

tư vì lợi nhuận ở mức cao đến khó chấp nhận. Nhưng

Vai trò của giảng viên tại các trường này cũng rất tình trạng được kiểm định sẽ cho phép các sinh viên
khác. Biên chế chính thức, quyền tham gia các hoạt này nhận hỗ trợ tài chính từ liên bang, và sau này,
động quản trị, và quyền tự do học thuật hoàn toàn một số tiểu bang như California, cũng cho phép sinh
vắng mặt. Trong khi tại các đại học truyền thống, viên của các trường tư được kiểm định nộp đơn xin

giảng viên có toàn quyền tự xây dựng nội dung môn hỗ trợ tài chính của tiểu bang nữa. Nếu không có hỗ
học, khiến cho cùng một học có thể có những trọng trợ tài chính của liên bang và tiểu bang thì sự phát
tâm, mục tiêu và mục đích rất khác nhau tùy thuộc triển của loại trường này chắc chắn sẽ không thể cao
vào giảng viên, thì tại các trường đại học tư vì lợi như hiện nay.
nhuận nội dung môn học được chuẩn hóa và phong

Là doanh nghiệp hoạt động vì mục đích lợi

cách giảng dạy của các giảng viên thường là giống nhuận, các trường tư vì lợi nhuận đại diện cho mô
nhau.

hình kinh doanh khác biệt căn bản với các trường

Tình trạng được kiểm định trở thành một chuẩn đại học và cao đẳng truyền thống. Những trường này
mực quan trọng đối với nhiều cơ sở giáo dục vì lợi tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc kết hợp tốc độ
nhuận. Điều này không chỉ có ý nghĩa như một sự

tăng trưởng cả về số lượng lẫn về tỷ lệ lợi nhuận tính

công nhận về chất lượng, mặc dù điều đó là chắc theo đơn vị (chênh lệch giữa chi phí và doanh thu).
chắn quan trọng. Đối tượng người học của các Kết quả là sự đãi ngộ và thước đo sự thành công của
8

loại trường này cũng khác với các trường đại học và
cao đẳng truyền thống.
Tính đến cuối thập niên đầu tiên của thế kỷ 21,
số sinh viên theo học các cơ sở giáo dục vì lợi nhuận
đã tăng lên đến gần 1,2 triệu người, tương đương
khoảng 6,5% tổng số sinh viên trên toàn nước Mỹ.
Nếu tính cả những chương trình cấp chứng chỉ, thị
phần của các trường vì lợi nhuận được ước tính là
khoảng 12%. Các trường này cũng cung cấp nhiều
khóa học trực tuyến hơn các trường đại học công
hoặc đại học tư phi lợi nhuận. Đây là khu vực phát
triển nhanh nhất trong khu vực giáo dục sau trung
học.

9
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BÁN DỊCH VỤ GIÁO DỤC
Ở Mỹ, số tiền hỗ trợ học phí cho người
học là do chính người học định đoạt, vì vậy
cần phải làm sao để họ chọn mua dịch vụ giáo
dục của nhà trường. Trên thị trường, đôi khi
các sản phẩm đã tồn tại sẵn, và doanh nghiệp
mới tham gia thị trường cần phải tạo ra một
thị trường khách hoặc thuyết phục được khách
hàng rằng sản phẩm của họ tốt hơn sản phẩm
của đối thủ. Đôi khi, những nhà cung cấp mới
tạo ra một phân khúc hoàn toàn mới. Ngành
công nghiệp ô tô luôn đưa ra các kiểu dáng
mới được cho là đã cải tiến so với chiếc xe hiện
tại hoặc một loại xe mới hoàn toàn. Những
Cho dù sự hài lòng của khách hàng,
việc phát triển sản phẩm, và quan hệ cộng
đồng có thể là quan trọng, nhưng một
công ty kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận
mà không tạo ra được doanh thu, thì cuối
cùng nó cũng không thể tồn tại. Vì vậy,
trong vòng khoảng ¼ thể kỷ vừa qua, các
cơ sở giáo dục đại học vì lợi nhuận đã

kiểu xe mới hàng năm, và loại xe ô tô tiện ích
thể thao, chính là những ví dụ từ ngành công
nghiệp ô tô. Rõ ràng, nếu các sản phẩm mới
không có sự cải tiến hoặc nếu khách hàng cho
rằng phân khúc thị trường mới là không cần
thiết thì sản phẩm đó hoặc cả công ty sẽ chới
với và có thể phải chấm dứt kinh doanh.
Đôi khi có thể kết hợp nhiều cách: một
công ty có thể tạo ra một phân khúc hoàn toàn

tìm ra những cách để tạo doanh thu. Tình

mới cùng một lúc với sự gia tăng nhu cầu về

trạng được công nhận kiểm định là một

sản phẩm đó.

trong những cách ấy, vì nó sẽ cho phép các

Nhưng thông thường khách hàng không

trường được nhận hỗ trợ tài chính hoặc

biết rằng sản phẩm này cần cho họ, cho đến

được vay ưu đãi cho sinh viên.

khi có một chiến dịch quảng cáo thành công.
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hai thập niên vừa qua, đã có rất nhiều
nghiên cứu chỉ ra rằng tấm bằng tốt
nghiệp trung học không còn đủ để đảm
bảo một cuộc sống trung lưu, và việc
tham gia học tập sau trung học sẽ dẫn
đến những mức lương cao hơn. Với sự
thay đổi nhận thức về giá trị của giáo dục
sau trung học trong xã hội, các trường vì
lợi nhuận đã nhận ra được phân khúc thị
trường mới này, nhưng họ cũng hiểu rằng
cần phải tiếp thị sản phẩm để biến tiềm
năng đó thành hiện thực.
Văn phòng tuyển sinh của các trường
công lập thường rất ít tiếp thị vì họ đã
có một nguồn khách hàng tự nhiên nên
không quan tâm đến việc thu hút đối
Loại giấy có dán keo nhãn hiệu “Post-its”

tượng người học mà những trường vì lợi

và loại dép có quai nhãn hiệu “Crocs” là

nhuận quan tâm. Trong khi đó, những

những sản phẩm hiện nay có thể thấy nhan

trường tư phi lợi nhuận ưu tú lại đánh dấu

nhản khắp nơi mặc dù trước khi những

uy tín của mình qua tỷ lệ những sinh viên

sản phẩm này được đưa ra thị trường thì

mà họ từ chối. Vì vậy, các trường vì lợi

chẳng có ai có vẻ cần đến những sản phẩm

nhuận cần phải thu hút những người chưa

này cả.

bao giờ nghĩ đến việc đi học đại học, thậm

Các trường đại học và cao đẳng vì
lợi nhuận đã phát triển y hệt như thế. Các

vào khuôn viên của một trường đại học.

trường đại học truyền thống không tiếp

Kết quả là những trường vì lợi nhuận

thị, cũng chẳng quan tâm đến những người

đã áp dụng những cách tuyển sinh mà

học trưởng thành, những người thuộc thế

nhiều người cho là kỳ lạ, thậm chí là vô

hệ đầu tiên học đại học từ các gia đình

đạo đức hoặc trái pháp luật.

thu nhập thấp. Nhưng trong khoảng hơn
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chí cũng chẳng nghĩ đến việc bước chân

Thay vì tham gia vào quá trình tuyển sinh

đó. Tuy nhiên, cơ chế thị trường chỉ có tác dụng

kéo dài từ mùa hè trước năm lớp 12 và kết thúc

nếu người tiêu dùng được cung cấp đầy đủ về

bằng một thư chấp thuận vào mùa xuân, rồi thư

chi phí và lợi ích của sản phẩm.

hỗ trợ tài chính ngay sau đó, các trường vì lợi

Một mặt, những người làm việc trong các

nhuận đã đẩy nhanh tiến độ tuyển sinh. Họ tìm

trường vì lợi nhuận lập luận rằng việc đưa thông

khách hàng tiềm năng, thuyết phục khách hàng

tin sai lệch là rất hiếm; nhìn chung việc học tập

về giá trị của sản phẩm, giải thích các chi phí

tại các trường vì lợi nhuận đã đem lại lợi ích

và thủ tục tài chính, và thuyết phục khách hàng

cho người học vì thu nhập của họ tăng lên rất

đăng ký nhập học. Các môn học có thể bắt đầu

nhiều khiến cho khoản nợ mà họ đã phải vay

ngay vài ngày sau đó.

cho việc học đại học trở thành không đáng kể.

Vấn đề phát sinh khi người tiêu dùng không

Mặt khác, các cơ quan liên bang và các tổ chức

hiểu chi phí thực của sản phẩm, những chi phí

bảo vệ người tiêu dùng cáo buộc rằng khoản

sẽ phát sinh để hoàn tất việc học, hoặc những

nợ học tập đối với nhiều người học là quá mức

gì họ sẽ đạt được sau khi tốt nghiệp. Nếu các

chịu đựng, khi so mức lương mà họ được nhận

trường vì lợi nhuận cung cấp một sản phẩm có

với tấm bằng mà họ được trao - nếu quả thật họ

giá trị tương đương hoặc thấp hơn mà chi phí

có thể hoàn tất được việc học để lấy được tấm

lại cao hơn so với các trường phi lợi nhuận thì

bằng.

hẳn là cơ chế thị trường sẽ tự giải quyết vấn đề
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Một vấn đề nữa rất đặc thù đối với các sản

mặt với đòn phản công pháp lý của đối thủ cạnh

phẩm từ các trường vì lợi nhuận. Vào cùng

tranh của mình. Các hãng hàng không đang tồn

khoảng thời gian Đại học Phoenix ra đời, một

tại thấy rằng ngành hàng không chẳng cần có

hãng hàng không non trẻ, Southwest Airlines,

thêm một đối thủ cạnh tranh mới, và ban đầu đã

cũng đã bắt đầu. Ở nhiều khía cạnh, cả hai công

cố gắng ngăn chặn rồi sau đó thì kiềm chế sự

ty vì lợi nhuận này khá giống nhau. Cả hai đều

tăng trưởng của nó. Đại học Phoenix đã được

quyết định hoạt động một cách khác biệt so với

các đối thủ cạnh tranh của mình làm ngơ. Trong

các đối thủ cạnh tranh truyền thống. Cả hai đều

khi Southwest Airlines ngày nay được các công

phục vụ cho đối tượng khách hàng khác, và

ty hàng không khác nhìn nhận là một công

sử dụng nhân viên của mình theo những cách

ty thành công, thì Đại học Phoenix và những

không giống với các đối thủ của mình. Cả hai

trường tương tự đều bị mọi người nhíu mày chê

đều cần có lợi nhuận.

trách, không chỉ vì các cáo buộc về hành vi sai

Cả hai đã cực kỳ thành công. Nhưng sự

trái mà còn vì đối với nhiều người, ý nghĩ rằng

giống nhau giữa hai công ty này kết thúc ở đây,

giáo dục là một sản phẩm có thể mua vào bán ra

mà lý do chính là vì các sản phẩm mà hai công

là một điều không thể chấp nhận.

ty này cung cấp.
Southwest Airlines ngay lập tức phải đối
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Người ta thường nghĩ về giáo dục như là
hàng hóa công. Khi nhu cầu học đại học tăng

lên do những ưu tiên của tiểu bang hoặc của các

triệu đô, trường Đại học UC Merced cũng đã

cử tri thì mọi người đều cho rằng cần phải xây

mở cửa hoạt động và bây giờ đã có 5.000 sinh

thêm những trường đại học công mới. Ví dụ,

viên. Cũng trong 20 năm đó, hầu như không ai

trong vòng 20 năm qua, người ta đã thảo luận về

nhắc đến hoặc tranh luận về việc phải chăng

nhu cầu xây dựng một cơ sở mới của hệ thống

một trường đại học vì lợi nhuận có thể là cách

Đại học California (UC). Cuối cùng, sau khi

đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 5000 sinh viên này

chính quyền tiểu bang phải chi ra khoảng 500

cũng như các sinh viên tiềm năng khác.
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VAI TRÒ VÀ QUY MÔ CỦA KHU VỰC
VÌ LỢI NHUẬN
Với tốc độ phát triển cũng như những vấn đề
hiện nay của khối trường đại học tư vì lợi nhuận,
chúng ta cần một quy mô như thế nào cho khu vực
vì lợi nhuận để đạt được sự tối ưu? Nhu cầu học
tập sau trung học sẽ giúp xác định quy mô của giáo
dục đại học vì lợi nhuận. Nếu thị trường đã bão
hòa, thì rõ ràng là không cần mở rộng thêm nữa.
Nhưng vấn đề này thật ra không đáng quan tâm vì
nó sẽ được tự giải quyết: Lúc ấy, khu vực vì lợi
nhuận sẽ không tạo ra được lợi nhuận, nên sẽ tự
giảm bớt hoặc đóng cửa.
Tuy nhiên, dễ thấy rằng mọi việc đang diễn
ra theo chiều ngược lại: nước Mỹ đang cần ngày
càng nhiều những công dân có bằng đại học và các
trường đại học truyền thống sẽ không thể đáp ứng
nhu cầu ấy.
Như đã từng được nêu trên tạp chí này, khi
Hoa Kỳ chuyển dần từ một nền kinh tế công
nghiệp trong phạm vi một quốc gia sang nền kinh
tế tri thức toàn cầu, nó sẽ cần một tỷ lệ người có

Hơn 20 năm trước đây, chẳng ai - kể

học vấn cao hơn trong nhiều khu vực kinh tế khác

cả những người làm việc trong khu vực vì

nhau – điều này cần thiết đối với từng cá nhân

lợi nhuận - có thể đoán được rằng có đến
12 % số người học đại học sẽ theo học tại
các trường đại học vì lợi nhuận vào năm
2011. Và cho đến nay, vẫn chưa ai xác

cũng như toàn xã hội. Vì vậy, Tổng thống Hoa Kỳ
đã đưa ra mục tiêu sẽ vượt lên thành tốp đầu trong
số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Kinh tế và
Phát triển (OECD) các quốc gia về tỷ lệ sinh viên
tốt nghiệp đại học trong dân số.

định khu vực này sẽ có quy mô ra sao để

Theo ước tính trong vòng 10 năm tới, nước

đáp ứng nhu cầu học tập sau trung học

Mỹ sẽ cần tăng thêm mỗi năm một triệu sinh viên

của công chúng.

nhằm đáp ứng mục tiêu này. Và điều này sẽ không
thể đạt được nếu không có sự tham gia đáng kể của
17

các nhóm sinh viên sau đây: những người trưởng

với năm trước, đồng thời cũng chấp nhận nhiều sinh

thành đang có việc làm, những người mà trước đó

viên từ bên ngoài tiểu bang vào học để thu học phí

chưa bao giờ học đại học và cũng có rất ít những cơ

cao hơn. Hệ thống trường Cao đẳng cộng đồng Cal-

hội lựa chọn – và đó cũng chính là đa số công dân

ifornia (CCC) thì đã giảm 400.000 sinh viên.

của đất nước này.

Như vậy, trong khi chính phủ đang kêu gọi gia

Các trường đại học vì lợi nhuận đang tìm cách

tăng số người có bằng đại học, thì các trường đại

đáp ứng với thách thức này mạnh mẽ hơn bất cứ

học công lập lại đang giữ nguyên số lượng hoặc

loại trường nào khác. Các trường tư phi lợi nhuận

thậm chí giảm lượng sinh viên. Mà để giữ lượng

thường không quan tâm đáp ứng các chính sách của

sinh viên như hiện nay thì các trường này cũng đang

nhà nước hay sự gia tăng nhu cầu đối với các ngành

phải trả giá. Sĩ số lớp học lớn hơn, số môn học ít

đào tạo định hướng nghề nghiệp rõ ràng trong một

hơn, và các lớp học mùa hè thường xuyên bị cắt

thị trường việc làm đầy rẫy thất nghiệp, còn các

giảm. Nói chung các trường đại học công, sẽ không

trường công lập thì đang phải vật lộn với sự cắt

thể đáp ứng nhu cầu học tập đang gia tăng bởi vì họ

giảm ngân sách và những bất ổn trong tổ chức của

đã hoạt động hết công suất với cấu trúc hiện nay.

mình.

Có hai kịch bản thay thế có thể xảy ra. Trước

Các trường cao đẳng và trường đại học đào tạo

hết, các tiểu bang có thể tăng thuế để cho phép các

cử nhân công lập hiện đang gặp nhiều khó khăn để

trường nhận thêm sinh viên. Thứ hai, các trường đại

tiếp tục giữ được số lượng sinh viên như trước đây,

học công có thể thay đổi cơ bản cách vận hành, cắt

và một vài trường đã có ý định giảm lượng sinh viên.

giảm chi phí, để có thể phục vụ nhiều sinh viên hơn.

Ví dụ, hệ thống đại học California State University

Cả hai kịch bản này dường như lại rất khó xảy ra.

(CSU), hiện đã giảm khoảng 10.000 sinh viên so

Dù thế nào đi nữa, thì các công dân và các đại biểu
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dân cử của các tiểu bang cũng không thích thú gì với

đại học Mỹ, thì chúng ta cần quan tâm đến những

việc tăng thuế. Tương tự như vậy, tại các trường thì

điều gì để đảm bảo rằng khu vực này sẽ hoạt động

cả nhà quản lý, giảng viên lẫn công đoàn đều tỏ ra

một cách có trách nhiệm?

rất ít quan tâm đến việc tái cấu trúc lại nhà trường.
Nếu chúng ta đồng ý rằng sự gia tăng tham gia
vào giáo dục đại học là rất quan trọng đối với kinh
tế và phúc lợi xã hội của đất nước và thừa nhận rằng
1) khu vực nhà nước không có khả năng tăng lượng
sinh viên một cách đáng kể và 2) đại học tư phi lợi
nhuận không thể đáp ứng các mục tiêu đầy tham
vọng đã được thiết lập, liệu chúng ta sẽ có những
lựa chọn thay thế nào để đảm bảo rằng các trường
đại học tư vì lợi nhuận có thể mở rộng mà vẫn phù
hợp với những tiêu chuẩn đạo đức của ngành giáo
dục?
Dù muốn hay không, thì nước Mỹ vẫn cần khu
vực vì lợi nhuận để đảm bảo khả năng phát triển
kinh tế. Nếu chúng ta đồng ý – dù là một cách thích
thú hay miễn cưỡng – rằng khu vực vì lợi nhuận có
vai trò trong việc đảm bảo sự phát triển của giáo dục
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PHẢI LÀM THẾ NÀO CHO ĐÚNG?
Đảm bảo tuyển sinh có đạo đức
Nếu chúng ta thừa nhận rằng việc tuyển
người học phi truyền thống đòi hỏi phải có
những cách thức mới, thì cần làm như thế
nào để đảm bảo rằng việc tuyển sinh vừa có
hiệu quả vừa có đạo đức? Những người chỉ
trích khu vực vì lợi nhuận trong những năm
qua đã cáo buộc rằng toàn bộ khu vực này là
tệ hại. Các phát ngôn viên và những người
vận động hành lang của những trường tư vì
lợi nhuận đã đáp lại rằng “đó chỉ là một số
trường hợp cá biệt” và phản đối việc bị nhà
nước giám sát. Mặc dù cần nghiên cứu thêm
về việc này, các tiểu bang cũng vẫn nên phải
đặt ra các tiêu chuẩn để vừa chấp nhận những
cách thực hành mới, vừa đảm bảo quyền lợi
của người tiêu dùng giáo dục.

Để được tiểu bang cấp phép hoạt động, có thể
yêu cầu các nhân viên tư vấn của các trường phải
có chứng chỉ để đảm bảo họ hiểu rõ các tiêu chuẩn
đạo đức cũng như cách thực hành tuyển sinh nào là
chấp nhận được và không chấp nhận được. Bất kỳ
trường nào cung cấp thông tin sai lệch trên website
hoặc quảng cáo sai đều cần phải bị vạch rõ về các
hành vi phi đạo đức này, đồng thời bị phạt tiền và
cuối cùng có thể bị cơ quan bảo vệ người tiêu dùng
của tiểu bang đóng cửa. Tuy nhiên hiện đang có
những tiểu bang hầu như không có quy định về giấy
phép mở trường, vì vậy chính quyền liên bang có
thể phải làm việc thông qua các tổ chức kiểm định

khu vực để đảm bảo rằng nhân viên tuyển sinh của
các trường được huấn luyện thích hợp và cung cấp
chính xác các thông tin về nhà trường chính xác cả
trên trang web lẫn các ấn phẩm quảng cáo.
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Thông tin cho người học về khoản nợ phải vay
Ngoài những kẻ lường gạt để kiếm lợi,
sẽ chẳng ai được ích lợi gì khi người học
phải vay một khoản nợ học tập rất lớn để rồi
không thể trả được. Người nộp thuế sẽ mất
hàng triệu đô la nếu người học không có khả
năng trả nợ và chính phủ phải gánh chịu. Các
trường vì lợi nhuận muốn tiếp tục hoạt động
đều biết rằng người học sẽ không tiếp tục đến

và đã có một chiến dịch giáo dục công chúng rầm
rộ về sự nguy hiểm của thuốc lá. Khi một sản phẩm
độc hại được bán ra, thì Ủy ban An toàn Sản phẩm
Tiêu dùng Hoa Kỳ sẽ phải ra quyết định thu hồi.
Người tiêu dùng tiềm năng của giáo dục đại học
cũng cần được bảo vệ tương tự.
Có hai câu hỏi quan trọng liên quan đến các
khoản vay nợ học tập của sinh viên.

học nếu chi phí học tập quá cao. Còn người

Trước hết họ cần được cung cấp những thông

học thì phải trả hàng ngàn đô la cho một nỗ

tin gì khi họ nộp đơn xin vay hỗ trợ học tập của liên

lực mà cuối cùng không có lợi gì cả.

bang, và ai sẽ có nghĩa vụ cung cấp những thông
tin này cho họ? Người học có thể đã được cung cấp

Chính phủ liên bang cần phải đảm bảo rằng
người học hiểu biết đầy đủ về nghĩa vụ trả nợ khoản
vay học tập của mình khi quyết định đăng ký học.
Vai trò của chính phủ là vừa giáo dục người tiêu

đầy đủ thông tin, nhưng do sự thiếu hiểu biết của
các sinh viên thế hệ đầu tiên từ các gia đình có thu
nhập thấp, nên những thông tin ấy có thể chẳng có
ý nghĩa gì đối với họ.

dùng vừa ngăn chặn các hành vi lừa đảo. Thuốc lá

Mặc dù tất cả các trường đều được yêu cầu tổ

bắt buộc phải in lời cảnh báo có hại cho sức khỏe,

chức những buổi hướng dẫn về tài chính cho sinh
viên trước khi đăng ký nhập học, nhưng hiệu quả
của chỉ một đợt hướng dẫn là rất nhỏ và khó có thể
đánh giá. Điều này cũng tương tự như việc các nhà
hàng được yêu cầu liệt kê lượng calories trong từng
món ăn, nhưng chẳng ai cho rằng họ phải có trách
nhiệm hướng dẫn cho thực khách những hiểu biết
về dinh dưỡng. Hiểu biết về tài chính là một quá
trình phải mất nhiều năm. Vì vậy, gánh nặng của
việc hướng dẫn người học về tài chính chủ yếu là
trách nhiệm của chính quyền tiểu bang và liên bang,
những nơi cần đưa ra và hỗ trợ tài chính cho các
chương trình hướng dẫn người học về các khoản
vay, học bổng, khoản nợ, v.v… và cũng chẳng phải
chỉ riêng những người học ở những trường vì lợi
nhuận.
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Hơn nữa, ai phải chịu trách nhiệm bảo vệ sát các khoản nợ của người học tại từng trường,
người tiêu dùng? Nếu nhiều sinh viên của một khi một trường đã vượt quá mức nợ trung bình,
trường có khuynh hướng mắc phải những khoản thì sẽ được nhận một thư cảnh báo. Về lâu về
nợ cao ngất ngưởng đến khó chấp nhận, thì có dài, chính các tiểu bang phải có cách chấm dứt
thể giải quyết bằng nhiều cách: gửi thông báo hoạt động của các công ty hoạt động gian lận
đến người học, đăng thông tin bắt buộc trên bằng cách sử dụng quyền cấp phép hoạt động
trang web của trường và trên các ấn phẩm giới của mình.
thiệu trường (tương tự như lời cảnh báo trên bao
thuốc lá), v.v... Ở đây, cả chính quyền tiểu bang
lẫn liên bang đều phải có vai trò, bởi vì một số
trường đại học tư vì lợi nhuận hoạt động trên
toàn quốc, trong khi một số khác chỉ hoạt động
trên phạm vi một tiểu bang.
Và cuối cùng, nếu sinh viên của một trường
bị mắc nợ quá nhiều thì trách nhiệm của trường
ấy là như thế nào? Vai trò của chính quyền liên
bang chính là truất quyền được hỗ trợ và vay
nợ học tập của trường ấy; chính quyền tiểu bang
cũng cần làm tương tự với những khoản hỗ trợ
của tiểu bang. Các tiểu bang cũng có thể giám
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Đào tạo kỹ năng cần thiết cho thị trường lao động
Mặc dù trách nhiệm trong việc tìm được công
Các sinh viên theo học tại các trường

việc cho mình chủ yếu là của người tốt nghiệp,

tư vì lợi nhuận vào năm 2011 cũng vì lý

nhưng các trường không được quyền làm cho

do tương tự như các phụ nữ trẻ đi học tại

người học tin rằng họ sẽ tìm được việc khi trên

trường Katherine Gibbs cách đó một thế

thực tế đang không có việc, hoặc khi những

kỷ: Không được đào tạo các kỹ năng cần

công việc được hứa hẹn có mức lương thấp hơn

thiết cho thị trường. Một người muốn học

nhiều so với những gì mà người học mong đợi

nghề đầu bếp và bỏ tiền ra để học những

dựa trên thông tin mà nhà trường cung cấp.

kỹ năng cần thiết sẽ cảm thấy thất vọng
khi biết rằng công việc duy nhất mà họ
có thể kiếm được với tấm bằng chỉ là rửa
chén mà thôi.
Tất nhiên nhận xét này không phải lúc
nào cũng đúng. Kiếm việc khi kinh tế thuận lợi
tất nhiên sẽ dễ dàng hơn khi kinh tế đang khó
khăn. Một số nghề đòi hỏi người vào nghề phải
bắt đầu từ bậc thấp nhất. Và không phải lúc nào
cũng có một mối quan hệ tuyến tính giữa những
gì được học ở trường và công việc đầu tiên mà
người học tìm được.
Tuy nhiên, nói rằng không có mối liên hệ
nào giữa việc học ở trường và công việc sau khi
tốt nghiệp cũng là ngụy biện. Cần phải có những
chính sách sao cho những yếu tố tác động bên
ngoài đã được tính đến nhưng vẫn bảo vệ được
người tiêu dùng và người đóng thuế.
Chưa có vấn đề nào liên quan đến đại học tư
lại gây tranh cãi cho bằng quy định sinh viên tốt
nghiệp phải có việc làm xứng đáng. Có người
cho rằng các trường phải chịu trách nhiệm về
loại công việc mà người học sẽ kiếm được sau
khi ra trường, còn người khác thì không đồng ý.
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Các tổ chức kiểm định cần phải đảm bảo
rằng các trường cung cấp cho người học tiềm
năng không chỉ các thông tin về chi phí của
toàn khóa học mà còn về những công việc mà
họ có thể kiếm được sau khi hoàn tất – và yêu
cầu này là cho cả các trường đại học vì lợi
nhuận lẫn những trường truyền thống. Chẳng
hạn, người học cần được biết rằng chứng chỉ
về mát-xa trị liệu do một trường nghề vì lợi

nhuận cung cấp sẽ chỉ kiếm được mức lương $ bên ngoài hiện nay không còn giống cách đây
40,000/ năm, không có bảo hiểm y tế và cũng vài thập niên. Hiện nay chúng ta không còn có
hầu như không có cơ hội thăng tiến; cũng như

thể để mặc cho sinh viên tự quyết định họ sẽ học

một học viên lấy bằng Tiến sĩ về văn học thời ngành gì rồi hy vọng rằng sau đó họ sẽ có lúc tìm
Victoria từ một trường tư phi lợi nhuận ưu tú được việc. Quả là không thể đòi hỏi các trường
cũng cần được biết rằng sẽ không có vị trí giảng đại học chỉ nhằm vào việc đào tạo nhân lực cho
viên nào chờ đợi họ đâu. Rồi sau đó, người học nền kinh tế, nhưng các trường cũng phải có vai
sẽ có những quyết định với đầy đủ thông tin. Tuy trò thiết yếu trong việc cung cấp cho người học
nhiên, “việc làm xứng đáng” cũng phải được xác những kỹ năng ở trình độ cao và nghề nghiệp với
định dựa trên mức lương trong một khoảng thời mức lương xứng đáng.
gian dài chứ không thể xác định trên mức lương
của công việc đầu tiên ngay sau khi tốt nghiệp.
Những mối liên hệ qua lại và chặt chẽ giữa
người học, nhà trường, và môi trường kinh tế
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Vai trò điều tiết của Chính phủ
Trong vài năm qua, khối trường đại học

xảy ra nếu như các khu vực trong cùng một ngành

tư vì lợi nhuận đã phản ứng lại với hầu hết

công nghiệp không có cách thức để nắm được thông

các quy định mà Bộ Giáo dục đề xuất. Trong

tin chính thức.

khi bản thân các trường này cũng có các cải
cách ít nhiều và bắt đầu chấp nhận những
nghiên cứu từ bên ngoài so với thời kỳ cách
đây một thập niên, nhưng nhìn chung các
trường vì lợi nhuận vẫn giữ triết lý về tự do
thương mại và định hướng thị trường. Giả
định của họ là thị trường có cơ chế tự điều
chỉnh và nó sẽ giải quyết mọi vấn đề; các
trường tai tiếng sẽ tự động bị loại khỏi cuộc
chơi. Theo quan điểm này, chính phủ hầu
như không có vai trò gì ngoài việc trợ cấp
cho người học để tạo thuận lợi cho sự phát
triển của các công ty.
Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn tăng số lượng
người tốt nghiệp đại học thì cần phải giữ cho khu
vực giáo dục đại học có sự cạnh tranh lành mạnh,
và điều này sẽ không thể xảy ra nếu có các quy định
quá khắt khe khiến các trường tư vì lợi nhuận không
hoạt động được cũng như nếu chúng ta cho rằng cơ
chế thị trường sẽ giải quyết mọi vấn đề. Còn nếu
chúng ta muốn khối trường tư vì lợi nhuận hoạt
động tốt, thì chúng ta cần có những chính sách tổng
quát sau đây.
Trước hết, cần phải đưa khối trường tư vì lợi
nhuận vào trong kế hoạch phát triển hệ thống giáo
dục của tiểu bang – có thể thêm vào danh sách các
trường đang được điều phối bởi các Ủy ban giáo
dục đại học của tiểu bang, hoặc thông qua những hội
đồng riêng biệt khác. Việc hoạch định sẽ không thể
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Đến lúc ấy, tất cả mọi loại hình trường sẽ cần
phải cung cấp thông tin cho cả người tiêu dùng lẫn
nhà chính sách qua các dữ liệu về chi phí, tỷ lệ tiếp
tục học, tỷ lệ tốt nghiệp và việc làm của sinh viên
sau khi tốt nghiệp.
Một số tiểu bang cũng cần tăng cường năng

lực quản lý các trường đại học tư vì lợi nhuận. Ví dụ,
hiện nay ở Califorina chỉ có vài công chức phải giám
sát hoạt động của hàng trăm trường tư vì lợi nhuận.
Những công chức này có quá ít thời gian để tìm ra
những vụ gian lận, chứ đừng nói đến việc thông báo
cho công chúng hoặc đóng cửa các trường này và giải
quyết những kiện tụng về sau. Hơn nữa, trong thời đại
khi công nghệ cho phép các tổ chức hoạt động xuyên
biên giới một cách dễ dàng, các tiểu bang cần phải có
cơ chế hợp tác để quản lý các trường hoạt động trong
khu vực và trên toàn quốc, cũng như hỗ trợ sự tăng
trưởng hợp pháp của chúng.
Mặc dù giáo dục và lợi nhuận không hẳn là
không thể đi được với nhau, nhưng việc giáo dục các

Các trường đại học vì lợi nhuận có vai
trò rất quan trọng trong thế kỷ 21, bởi vì nếu
không có chúng, thì chúng ta không thể đạt
được tỷ lệ người có bằng đại học như mong
muốn. Tuy nhiên, mặc dù nền giáo dục đại
học của nước Mỹ nên - nói đúng hơn là phải
- bao gồm cả các trường vì lợi nhuận, những
trường này cũng cần phải chấp nhận trách
nhiệm và sự giám sát cần thiết đối với tất cả
những ai tham gia vào ngành công nghiệp
giáo dục đại học.

công dân của một đất nước cũng chẳng thể giống với
việc sản xuất kem. Đúng là nếu không có kem, thì dân
chúng có thể hơi buồn một chút, nhưng điều đó không
đe dọa sự ổn định của kinh tế và xã hội. Giáo dục đại
học – dù là phi lợi nhuận hay vì lợi nhuận – là điều
cần thiết cho tương lai của đất nước.
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