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Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước, nghiên cứu đề tài 

“Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975” chúng tôi đã có 

những đóng góp mới sau: 

– Về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, là một đề tài sử học, kết quả nghiên cứu của luận án 

sẽ cung cấp một góc nhìn lịch sử về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 

1975, góp phần bổ sung hiểu biết về lịch sử giáo dục đại học Việt Nam hiện đại cũng như cung 

cấp thêm cứ liệu để hiểu rõ hơn các vấn đề văn hóa xã hội khác ở miền Nam Việt Nam dưới 

thời Việt Nam Cộng hòa. 

– Về cách thức tiếp cận nguồn tài liệu, so với các khảo cứu trước đây về giáo dục đại học 

ở miền Nam Việt Nam, luận án của chúng tôi có phương pháp tiếp cận tư liệu đa dạng hơn do 

sự phong phú của các nguồn sử liệu; tư liệu được sử dụng vì thế cũng có sự chọn lọc và với độ 

tin cậy cao hơn.  

– Về quan điểm và phương pháp nghiên cứu, kế thừa kết quả của các nhà nghiên cứu đi 

trước cùng sự “cởi mở” trong cách nhìn nhận, cách đánh giá về các vấn đề văn hóa – xã hội ở 

miền Nam thời Việt Nam Cộng hòa những năm gần đây, luận án sẽ đưa ra những nhận định và 

cứ liệu khoa học khách quan hơn, góp phần khôi phục bức tranh giáo dục đại học tư thục ở miền 

Nam trước năm 1975 nói riêng, giáo dục đại học Việt Nam hiện đại nói chung dưới góc nhìn sử 

học. 

– Về tư liệu, luận án “Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến 

năm 1975” hoàn thành sẽ có đóng góp quan trọng trong việc hệ thống hóa nguồn tư liệu về lịch 

sử giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, giáo dục đại học nói chung 

ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa. 

– Kết quả của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ việc nghiên cứu và 

giảng dạy lịch sử giáo dục Việt Nam; là nguồn tài liệu tham khảo trong việc hoạch định chính 

sách về giáo dục đại học tư thục. 

– Về nội dung, với tình hình nghiên cứu về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 

1957 đến năm 1975 như sẽ trình bày ở phần Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến 

đề tài (Chương 1), luận án của chúng tôi hoàn thành sẽ là công trình đầu tiên nghiên cứu có tính 

hệ thống, đầy đủ về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa. Điều 

này sẽ góp phần cung cấp những nhận thức và cứ liệu mới, có tính khoa học cao về lịch sử giáo 

dục đại học tư thục cũng như lịch sử giáo dục đại học Việt Nam hiện đại, từ đó rút tỉa những bài 

học kinh nghiệm hữu ích (cả thành công và hạn chế) về loại hình giáo dục đại học tư thục trong 

lịch sử; đóng góp cho việc hoạch định chính sách giáo dục ngoài công lập/tư thục trong giai 

đoạn hiện nay. 
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Inheriting the results of others researchers, researching subject “Private higher education 

in South Vietnam from 1957 to 1975” we have made the following new contributions: 

– Regarding the significance of science and practice, is a historical study, the research 

results of the thesis will provide a historical perspective on private higher education in the South 

Vietnam from 1957 to 1975, contributing to supplement understanding the history of modern 

Vietnamese higher education as well as providing additional information to better understand 

other socio-cultural issues in South Vietnam under the Republic of Vietnam. 

– Regarding how to access the resources, compared to previous studies on higher 

education in South Vietnam, our thesis has a more diverse material approach due to the 

abundance of sources material; the material used is therefore also selective and with higher 

reliability. 

– Regarding the viewpoints and methods of research, inheriting the results of others 

researchers and the “openness” in the way of looking at and evaluating the socio-cultural issues 

in the South Vietnam in recent years, the thesis will provide more objective scientific comments 

and data, contributing to restoring a private higher education picture in the South Vietnam before 

1975 in particular, Vietnam’s higher education modern in general under the historical 

perspective. 

–  Regarding the materials, the thesis “Private higher education in South Vietnam from 

1957 to 1975” will make an important contribution to systematizing the source of private higher 

education history in the South Vietnam from 1957 to 1975, higher education in general in the 

South under the Republic of Vietnam. 

– The results of the thesis can be used as references, serve the research and teaching of 

Vietnam's education history; is a reference resource for policy making on private higher 

education. 

– Regarding the content, with the research on private higher education in the South 

Vietnam from 1957 to 1975 as presented in the overview of research situation related to the 

subject (Chapter 1), the thesis will be the first full and systematic research on private higher 

education in the South under the Republic of Vietnam. This will contribute to providing new, 

highly scientific awareness and data about private higher education history as well as modern 

Vietnamese higher education history, from which to draw useful experiences (both successful 

and constraint) in the history of private higher education in history; contribute to the planning 

of non-public/private higher education policies in the current period. 
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