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MỞ ĐẦU 

 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Những hiểu biết về lịch sử Việt Nam thời kì 1954 – 1975 thường gắn liền 

với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Những 

vấn đề sử học về thời kì này được nhiều nhà nghiên cứu chú ý do vậy thường 

là các vấn đề về chiến tranh, các nội dung về văn hóa – xã hội ở miền Nam 

chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ. Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục ở 

miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 do vậy sẽ góp phần quan 

trọng vào việc tìm hiểu sự hình thành, tổ chức và hoạt động của các cơ sở 

giáo dục đại học ở miền Nam trước năm 1975 trên cơ sở đó đóng góp vào 

việc nghiên cứu lịch sử giáo dục đại học nói riêng, các vấn đề văn hóa – xã 

hội khác ở miền Nam nói chung. 
Với nhận thức đó, dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu về sự ra đời, tổ chức 

và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học tư thục, luận án sẽ đưa ra những 
nhận định, đánh giá về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975. 
Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam nói chung, giáo dục đại học ngoài 
công lập nói riêng đang gặp nhiều vấn đề trong quá trình đổi mới hiện nay, 
thiết nghĩ, những điểm ưu khuyết của giáo dục đại học tư thục ở miền Nam 
Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 cần được phân tích, đánh giá cụ thể. 
Trên cơ sở đó, những chính sách đối với giáo dục đại học tư thục sẽ có cơ 
hội so chiếu dưới nhiều góc độ khác nhau nhằm tìm ra phương thức tối ưu 
nhất.  

Về ý nghĩa khoa học, giáo dục đại học tư thục nói riêng và giáo dục đại 
học nói chung ở miền Nam Việt Nam thời kì 1954 – 1975 là một trong nhiều 
vấn đề văn hóa – xã hội còn tương đối mới mẻ. Nghiên cứu giáo dục đại học 
tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 do vậy sẽ phục dựng bức tranh 
về giáo dục đại học tư thục, góp phần quan trọng vào việc nhận thức ngày càng 
đầy đủ hơn về lịch sử hình thành, mục tiêu đào tạo, tổ chức và hoạt động của 
các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam.  

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ tái hiện một cách hệ thống, toàn diện 
về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, góp 
phần đáng kể vào việc hệ thống hóa nguồn tài liệu về giáo dục đại học tư 
thục nói riêng, giáo dục đại học Việt Nam hiện đại nói chung.  

Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 
1975 còn là cơ sở để hiểu rõ hơn, đúng hơn, có căn cứ khoa học hơn các 
chính sách đối với văn hóa giáo dục của chính quyền Việt Nam Cộng hòa 
dưới sự bảo trợ của Mỹ. 
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Về ý nghĩa thực tiễn, trong bối cảnh đổi mới giáo dục và giáo dục đại học, 

đặc biệt là sự thay đổi chính sách đối với giáo dục đại học ngoài công lập với 

nhiều vấn đề đang được thảo luận sôi nổi, hướng nghiên cứu của đề tài sẽ đưa 

ra những nhận định, đánh giá về đặc điểm, tính chất, vai trò cùng những đóng 

góp cũng như hạn chế của các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 

đến năm 1975 từ đó rút ra những kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát triển 

giáo dục đại học ngoài công lập trong giai đoạn hiện nay.  

 Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam trên các khía 

cạnh tổ chức và hoạt động (tuyển sinh, chương trình, nội dung giảng dạy...) 

của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 

1975 sẽ góp phần xác định vị thế của giáo dục đại học tư thục trong tổng thể 

nền giáo dục miền Nam. Đó cũng là cơ sở để so chiếu, từ đó có cái nhìn đúng 

đắn và đầy đủ hơn về vai trò của giáo dục đại học tư thục trong nền đại học 

Việt Nam hiện nay; xác định được các cơ sở khoa học giúp cho nhà quản lý 

giáo dục có cái nhìn đa dạng, nhiều chiều từ thực tiễn lịch sử giáo dục Việt 

Nam, giúp ích cho việc hoạch định chính sách đối với giáo dục đại học tư 

thục. 

Với những ý nghĩa đó, chúng tôi nhận thấy rằng việc lựa chọn vấn đề 

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

làm nội dung cho đề tài luận án của mình là hướng nghiên cứu phù hợp, góp 

phần bổ sung một góc nhìn về lịch sử giáo dục đại học Việt Nam hiện đại.  

2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 

1975, luận án có mục đích sau đây: 

Phác dựng lại bức tranh tổng thể giáo dục đại học tư thục (chính sách của 

chính quyền Sài Gòn đối với giáo dục đại học tư thục, sự ra đời, phát triển của 

các viện đại học tư thục lớn) ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975. Trên cơ 

sở đó, luận án đưa ra những nhận định, đánh giá về giáo dục đại học tư thục ở 

miền Nam thời gian này; rút ra một số kinh nghiệm trong việc quản lý và huy 

động các nguồn lực nhằm phát triển giáo dục đại học tư thục. 

Về nhiệm vụ nghiên cứu, luận án: 

– Làm rõ chính sách của chính quyền Sài Gòn đối với giáo dục đại học 

và giáo dục đại học tư thục, sự hình thành các viện đại học tư thục ở miền 

Nam từ năm 1957 đến năm 1975; tổ chức của các viện đại học này thông qua 

khảo sát các viện đại học tư thục lớn: Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học 

Vạn Hạnh, Viện Đại học Cao Đài, Viện Đại học Hòa Hảo, Viện Đại học 

Minh Đức.  
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– Trình bày hoạt động của các viện đại học tư thục ở miền Nam với các 

nội dung chủ yếu: mục tiêu đào tạo; vấn đề nhân sự; cơ sở vật chất phục vụ 

việc dạy – học; vấn đề tuyển sinh và đánh giá người học; chương trình và nội 

dung giảng dạy; nghiên cứu khoa học, đối ngoại và các hoạt động khác của 

các viện đại học tư thục. 

– Rút ra những nhận xét về đặc điểm, tính chất của giáo dục đại học tư 

thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, đồng thời đánh giá vai trò, 

đóng góp và một số hạn chế của các cơ sở giáo dục đại học tư thục đó. 

3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 là một 

vấn đề có nội hàm tương đối rộng, lại có nhiều nội dung khác liên quan nên 

trong phạm vi của luận án, nhằm giải quyết các mục tiêu nghiên cứu đặt ra, 

đối tượng và phạm vi nghiên cứu được giới hạn như sau: 

– Về đối tượng nghiên cứu, luận án của chúng tôi chủ yếu nghiên cứu về: 

+ Sự ra đời, phát triển của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam 

từ năm 1957 đến năm 1975 (trong vùng kiểm soát của chính quyền Việt Nam 

Cộng hòa). 

+ Tổ chức giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 

với 5 viện đại học tư thục lớn: Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện 

Đại học Cao Đài, Viện Đại học Hòa Hảo, Viện Đại học Minh Đức. Các viện, 

trường đại học tư thục khác sẽ được trình bày khi có các nội dung liên quan đến 

nhiệm vụ nghiên cứu nhằm làm rõ hơn các vấn đề nghiên cứu.  

+ Hoạt động của các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến 

năm 1975, bao gồm: cơ sở vật chất phục vụ việc dạy – học, xây dựng nguồn 

nhân lực phục vụ đại học (giảng dạy, nghiên cứu…), vấn đề tuyển sinh (ghi 

danh nhập học, thi tuyển…), thi cử trong quá trình đào tạo, bằng cấp, chương 

trình và nội dung giảng dạy... 

– Về phạm vi nghiên cứu, trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu của luận án, không 

gian nghiên cứu của đề tài là miền Nam Việt Nam (với các viện đại học nằm 

trong phạm vi khảo sát) và thời gian nghiên cứu từ năm 1957 (mốc thiết lập 

Viện Đại học Đà Lạt) đến năm 1975. 

4. NGUỒN TÀI LIỆU 

– Tư liệu gốc (hình thành trong quá trình tồn tại của các viện đại học tư 

thục): đây là nguồn tư liệu trực tiếp, có giá trị tham khảo cao để trên cơ sở 

đó đưa ra các luận điểm, luận cứ khoa học, giải quyết các nội dung nghiên 

cứu chính của luận án. Nguồn tư liệu này chúng tôi tham khảo chủ yếu tham 

khảo từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (TPHCM) và các sưu tập cá nhân. 

Nguồn này bao gồm các loại chính như: công báo, các văn bản liên quan đến 
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việc thiết lập và tổ chức các viện đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam; chỉ 

nam sinh viên, tài liệu giới thiệu về các viện, trường đại học tư thục ở miền 

Nam Việt Nam; các kỷ yếu, phúc trình tổng kết của các kỳ hội thảo; tư liệu 

báo chí của xuất bản trước năm 1975 ở miền Nam. 

– Các công trình nghiên cứu, bài viết xuất bản ở trong và ngoài nước: 

gồm các bài khảo cứu của nhiều tác giả đã từng tham gia giảng dạy, quản lý 

ở các viện đại học ở miền Nam trước năm 1975 và một số tác giả khác viết 

về giáo dục đại học nói chung ở miền Nam Việt Nam ở trong và ngoài nước 

(xuất bản, giới thiệu sau năm 1975).  

– Tư liệu điền dã ở các địa phương trước đây là nơi đặt cơ sở của các viện, 

trường đại học tư thục (Đà Lạt, TPHCM, An Giang, Tây Ninh). Tư liệu 

phỏng vấn nhân chứng. 

– Internet: kênh tham khảo một số tài liệu và bài viết của các tác giả công 

bố ở nước ngoài, tài liệu hình ảnh xưa... về các cơ sở giáo dục đại học tư thục 

ở miền Nam trước năm 1975. 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Về phương pháp nghiên cứu, đứng trên lập trường của chủ nghĩa duy vật 

biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt 

Nam về các vấn đề sử học, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu 

chủ yếu sau: 

– Phương pháp lịch sử và phương pháp logic: phương pháp lịch sử nhằm 

mô tả, tái hiện bức tranh phong phú, đa dạng, nhiều chi tiết trong quá trình 

phát triển của các cơ sở giáo dục tư thục ở miền Nam; phương pháp logic 

được sử dụng nhằm đưa ra cái nhìn khái quát, nhận xét, đánh giá bản chất sự 

phát triển của giáo dục đại học tư thục dựa trên cơ sở sự mô tả toàn diện về 

các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975. 

– Các phương pháp cụ thể, gồm: 

+ Phương pháp xử lí tư liệu thành văn: là phương pháp chủ yếu chúng tôi 

sử dụng để thu thập các tư liệu trực tiếp và tư liệu gián tiếp liên quan đến đề 

tài. 

+ Phương pháp phỏng vấn nhân chứng: phục vụ thu thập tư liệu hồi cố; 

đối chiếu, kiểm tra các nguồn tư liệu thành văn với tư liệu điền dã. 

+ Phương pháp điền dã: là phương pháp bổ sung quan trọng giúp chúng 

tôi đối chiếu, kiểm tra độ chân xác của tư liệu thành văn và tư liệu nhân 

chứng. 

+ Phương pháp thống kê: thống kê số liệu để trên cơ sở đó đưa ra các 

nhận định có tính định lượng. 
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+ Phương pháp so sánh: chúng tôi sử dụng để kiểm tra, đối chiếu sử liệu 

khi có sự khác biệt cũng như tìm những điểm tương đồng trong các sử liệu. 

Và những hỗ trợ kỹ thuật khác: chụp ảnh, ghi âm, ghi hình... 

6. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

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 
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góp cho việc hoạch định chính sách giáo dục ngoài công lập/tư thục trong 

giai đoạn hiện nay. 

7. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN 

Về bố cục, ngoài phần Mở đầu, Kết luận, danh mục Tài liệu tham khảo 

nội dung luận án được chia thành 04 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Chương 2: Bối cảnh và sự ra đời của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở 

miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975  

Chương 3: Tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học tư thục 

ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 

Chương 4: Một số nhận xét  

Ngoài ra, luận án còn có phần Phụ lục là các hình ảnh, tài liệu liên quan 

đến nội dung luận án.  

 

  

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 cho đến 

nay chưa được nhiều người quan tâm, nghiên cứu một cách hệ thống, toàn 

diện. Tính đến năm 2018, mới chỉ có một số bài viết, khảo cứu riêng lẻ về 

một số vấn đề có liên quan đến giáo dục đại học tư thục ở miền Nam được 

xuất bản trong và ngoài nước hoặc được giới thiệu ở một số diễn đàn về giáo 

dục trong đó có trình bày về lịch sử hình thành các viện đại học tư thục hoặc 

một số nội dung về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến 

năm 1975. Có thể phân các nghiên cứu về giáo dục đại học tư thục ở miền 

Nam từ năm 1957 đến năm 1975 thành các giai đoạn chủ yếu như sau: 

1.1.1. Giai đoạn trước năm 1975  

Trong giai đoạn này, các khảo cứu về giáo dục đại học tư thục chủ yếu do 

các giáo sư của các viện đại học ở miền Nam, các nhà quản lí trong các cơ 

quan quản lí giáo dục của chính quyền Việt Nam Cộng hòa thực hiện, đặt 

trong tổng thể mối quan tâm chung đối với giáo dục đại học. Kết quả là đã 

có một số bài viết, khảo sát công bố rải rác trên các tạp chí, hội thảo... giới 

thiệu về giáo dục nói chung, giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam 

nói riêng. Có thể kể đến khảo cứu của tác giả Nguyễn Văn Hai về giáo dục 

ở Việt Nam (Education in Vietnam, 266 trang), xuất bản năm 1970 ở Huế và 

một số tác giả khác (Nguyễn Đăng Thục, Nguyễn Văn Phú, Phạm Văn 

Thắng, Đoàn Viết Hoạt, Vũ Quốc Thông,...) 
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Năm 1975, tác giả Nguyễn Thanh Trang có khảo cứu “Đại học tư lập và 

vấn đề phát triển” đăng trên Tạp chí Tư tưởng (số 48, 1-1975). Trong khảo 

cứu này, tác giả đã trình bày khái quát về sự phát triển của các cơ sở giáo dục 

đại học tư thục ở miền Nam... 
Một số tài liệu xuất bản ở miền Nam thời kì này đề cập trực tiếp đến các 

viện đại học tư thục cũng đã mô tả khái quát về tổ chức, hoạt động của các 
viện đại học tư thục. Cụ thể có thể kể đến các tài liệu: Đây đại học – tài liệu 
chỉ dẫn về tổ chức và hoạt động đại học, tái bản lần thứ năm do Phong trào 
Thanh niên Công giáo Đại học Việt Nam biên soạn (1970, 448 trang); Chỉ 
dẫn phân khoa Văn học và Khoa học nhân văn của Viện Đại học Vạn Hạnh 
(1971); Chỉ dẫn niên khóa đầu tiên 1971 – 1972 (chỉ nam sinh viên của Viện 
Đại học Cao Đài, 1971); Chỉ nam sinh viên niên khóa 1972 – 1973 của Viện 
Đại học Đà Lạt (1972, 141 trang); Chỉ nam sinh viên niên khóa 1973-1974 
(Viện Đại học Đà Lạt, 1973, 174 trang); Chỉ nam 1972 – 1973 phân khoa 
Phật học, Viện Đại học Vạn Hạnh (1972); Chỉ nam niên khóa 1973 – 1974 
(do Nha học vụ phối hợp với các phân khoa Viện Đại học Vạn Hạnh soạn 
thảo, 480 trang) giới thiệu khá chi tiết về lịch sử hình thành, tổ chức và hoạt 
động của các phân khoa thuộc Viện Đại học Vạn Hạnh; Chỉ nam giáo dục 
cao đẳng Việt Nam (744 trang) do Phòng Tâm lý Hướng nghiệp Đắc Lộ xuất 
bản năm 1974 tại Sài Gòn trình bày khá đầy đủ về lịch sử ra đời, tổ chức, 
chương trình đào tạo… của nhiều viện đại học ở miền Nam (công lập, tư 
thục)… Các tài liệu đó đã giới thiệu khá khái quát về các viện đại học tư thục 
ở miền Nam, về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, thể thức ghi danh nhập 
học, chương trình học, văn bằng tốt nghiệp, các sinh hoạt trong trường đại 
học...  

Có thể thấy rằng, hầu hết các tài liệu cũng như các bài viết của các tác giả 
được công bố trong thời gian này chủ yếu đề cập đến các vấn đề về lịch sử 
hình thành, quá trình đào tạo, chương trình học của từng viện đại học, chưa 
có điều kiện đi sâu nghiên cứu đầy đủ, hệ thống về tổ chức, hoạt động giáo 
dục đại học tư thục ở miền Nam nói chung. 

Nhìn chung, tác giả của những bài viết, những tài liệu trên hầu hết đã, đang 
làm việc hoặc có liên hệ chặt chẽ với các viện, trường đại học ở miền Nam nên 
việc tiếp cận, tìm hiểu về các viện đại học tư thục là tương đối thuận lợi, lượng 
thông tin trong các bài viết khá phong phú. Tuy nhiên, đặt trong sự so sánh 
với các nghiên cứu của các tác giả ở miền Bắc trong giai đoạn sau đó, các 
bài viết của các tác giả trên do tính chất “nói về chính mình” nên sự đánh giá 
của các tác giả vì thế ít nhiều có những hạn chế, một số tài liệu chỉ mới giới 
thiệu về các viện, trường đại học 
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1.1.2. Giai đoạn 1975 – 2018 

Từ năm 1975 đến năm 2018, việc tìm hiểu giáo dục đại học tư thục ở 

miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 nhận được sự quan tâm của một số 

nhà nghiên cứu. Giai đoạn này có thể phân thành hai hướng chính, đó là 

hướng nghiên cứu của các tác giả công bố ở trong nước và các khảo cứu của 

các tác giả ở nước ngoài.  

– Đối với các kết quả nghiên cứu của các tác giả công bố trong nước, 

những năm sau ngày đất nước thống nhất, việc nghiên cứu nhằm đánh giá, 

tổng kết về cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam được nhiều 

người, nhiều cơ quan quan tâm. Kết quả là, một số bài viết, khảo cứu về một 

số lĩnh vực của đời sống xã hội miền Nam Việt Nam trong đó có các nội 

dung liên quan đến lịch sử giáo dục nói chung và giáo dục đại học (công lập 

và tư thục) ở miền Nam nói riêng đã được công bố trong một số công trình 

như: báo cáo của tác giả Phong Hiền “Một số công cụ tư tưởng phục vụ cho 

chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam” trong Sưu tập chuyên 

đề Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam (tập 3, 1978). Báo 

cáo này đã giới thiệu sơ lược về hệ thống giáo dục đại học (công lập và tư 

thục) ở miền Nam Việt Nam.  

Tác giả Bùi Thị Kim Quỳ khi đề cập đến một số đặc điểm trong âm mưu 

lợi dụng tôn giáo của chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam (thời kì 

1954 – 1975) in trong Văn hóa, văn nghệ miền Nam dưới chế độ Mỹ – ngụy 

(tập II, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1979) có lưu ý đến sự phát triển của Giáo hội 

Công giáo ở miền Nam ở khía cạnh giáo dục khi trình bày về sự phát triển 

của “trường Đại học Công giáo ở Đà Lạt với 500 sinh viên”. 

 Năm 1981, tác giả Lữ Phương với cuốn Cuộc xâm lăng về văn hóa và tư 

tưởng của đế quốc Mỹ tại miền Nam Việt Nam đã giới thiệu đến người đọc bộ 

mặt văn hóa tư tưởng miền Nam trong suốt 21 năm Mỹ tiến hành chiến tranh 

xâm lược Việt Nam. Trong nhiều nội dung của công trình, tác giả đã đề cập 

một số vấn đề liên quan đến các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam. 

Nhìn chung, xu hướng nghiên cứu của các tác giả trong nước trong 

khoảng 2 thập kỉ sau ngày đất nước thống nhất là không đánh giá cao các cơ 

sở giáo dục đại học tư thục cũng như nền giáo dục đại học nói chung ở miền 

Nam trước năm 1975, coi nó chỉ là công cụ trong chính sách văn hóa, tư 

tưởng của Mỹ. 

Từ những năm 1990 đến nay, cùng với quá trình đổi mới đất nước trên 

nhiều lĩnh vực, khảo cứu của các tác giả trong nước về các cơ sở giáo dục 

đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 giai đoạn này đã có 

sự đánh giá khác hơn so với trước đó.  
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Năm 1999, tác giả Hồ Hữu Nhựt trong công trình Lịch sử giáo dục Sài 

Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh (1698 – 1998) đã giới thiệu quá trình phát 

triển hệ thống giáo dục của chính quyền Sài Gòn. Riêng về giáo dục đại học 

tư thục, do đây chưa phải là đối tượng khảo sát độc lập của tác giả nên tác 

giả chỉ trình bày một số viện đại học tư thục lớn ở miền Nam đặt trong tổng 

thể giáo dục đại học dưới thời Việt Nam Cộng hòa.  

Tác giả Võ Văn Sen cùng cộng sự trong báo cáo tổng kết đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp đại học quốc gia Giáo dục đại học miền Nam Việt Nam 

giai đoạn 1954 – 1975 (ĐHQGTPHCM, 2008) đã mô tả khá chi tiết 9 cơ sở 

giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, do phạm vi 

nghiên cứu của đề tài là toàn bộ hệ thống giáo dục đại học (công lập, tư thục) 

ở miền Nam Việt Nam nên về các vấn đề cụ thể của giáo dục đại học tư thục, 

các tác giả chưa có điều kiện trình bày một cách đầy đủ, hệ thống. 

Năm 2016, tác giả Hoàng Thị Hồng Nga trong Luận án Tiến sĩ Sử học 

Giáo dục đại học dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa (1956 – 1975) (ĐHQGHN) 

cho rằng:  

“Các viện đại học tư lập ở miền Nam Việt Nam sau 1965 được thành lập 

mới gồm có Viện Đại học Minh Đức, Viện Đại học Cao Đài, Viện Đại học 

Hoà Hảo, Viện Đại học Cửu Long, Viện Đại học Tri Hành, Viện Đại học La 

San, Viện Đại học Phương Nam, Nữ Học viện Régina Pacis, Việt Nam Điện 

toán Công ty. Trong bối cảnh nhu cầu của sinh viên ngày càng tăng, mặt khác 

trường ốc, phòng thí nghiệm, thư viện, giảng viên đại học… của đại học công 

thiếu trầm trọng; cơ cấu đại học công lập nặng nề không chuyển biến kịp theo 

nhu cầu của miền Nam Việt Nam, các trường đại học tư vì thế bắt đầu được 

hình thành nhiều lên để giải tỏa bớt những áp lực đó.” Tuy vậy, do chưa phải 

là đối tượng nghiên cứu chính của luận án nên những khảo sát đó của tác giả 

vẫn chưa trình bày hết các vấn đề của giáo dục đại học tư thục ở miền Nam. 

Nhìn chung, các công trình có đề cập đến giáo dục đại học tư thục ở miền 

Nam ở trong nước sau năm 1975, vì những lý do khác nhau vẫn chưa mang 

tầm khái quát, chưa trình bày được một cách hệ thống, toàn diện về tổ chức, 

quản lý cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền 

Nam từ năm 1957 đến năm 1975.  

– Đối với các kết quả nghiên cứu của các tác giả công bố ở nước ngoài 

(tác giả người Việt và người nước ngoài), phần lớn các nghiên cứu về giáo 

dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam sau năm 1975 của các tác giả này 

được thực hiện từ những năm 1990 trở lại. Có thể kể đến một số khảo cứu 

của các tác giả như: Đỗ Hữu Nghiêm (với khảo cứu “Viện Đại học Đà Lạt 
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giữa lòng dân tộc Việt Nam 1957 – 1975”), Lâm Vĩnh Thế, Bùi Duy Tâm, 

Nguyễn Huỳnh Mai… 

Đặc biệt, năm 2006 tác giả Nguyễn Thanh Liêm (chủ biên) đã xuất bản 

cuốn Giáo dục ở Miền Nam tự do trước 1975 (Education in the South Vietnam 

before 1975) ở Hoa Kỳ. Đây là tập sách tập hợp nhiều bài viết của các tác giả 

Việt Nam ở nước ngoài viết về giáo dục nói chung và giáo dục đại học (công 

lập, tư thục) ở miền Nam Việt Nam nói riêng thời kì 1954 – 1975. 

Đối với các tác giả người Việt ở nước ngoài, do những mối liên hệ vốn có 

của mình với các viện đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam trước đó nên các 

bài viết của các tác giả này có lợi thế về nguồn tài liệu, số liệu phong phú… 

Tuy nhiên, các bài viết hầu hết chỉ dừng lại ở việc trình bày, giới thiệu, hoặc 

chỉ đơn giản là những cảm nhận, hồi tưởng về các viện đại học ở miền Nam. 

Sự phân tích, đánh giá, so sánh ít nhiều còn có những hạn chế.  

Riêng với các tác giả người nước ngoài và các kết quả nghiên cứu của người 

Việt công bố ở nước ngoài, sự quan tâm đối với giáo dục đại học Việt Nam 

chủ yếu nhờ sự liên hệ hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở 

trong nước trong khoảng hơn hai thập niên cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI. Và 

sự quan tâm đó chủ yếu liên quan đến hệ thống giáo dục đại học (trong đó có 

giáo dục đại học ngoài công lập) ở Việt Nam thời đổi mới. Những hiểu biết về 

giáo dục đại học ở miền Nam thời kì 1954 – 1975 là khá hạn chế. Các tác giả 

nghiên cứu về giáo dục đại học tư thục có thể kể đến gồm: David Sloper và Le 

Thac Can (1995): Giáo dục đại học ở Việt Nam: Thay đổi và ứng phó (Higher 

Education in Vietnam: Change and Response); Gerald W. Fry và Pham Lan 

Huong (2002): Sự xuất hiện của giáo dục đại học tư thục tại Việt Nam: Thách 

thức và cơ hội (The Emergence of Private Higher Education in Vietnam: 

Challenges and Opportunities); Thomas Charles Reich (2003): luận án Giáo 

dục đại học tại Việt Nam: Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, thỏa thuận về 

giáo dục giữa Đại học bang Wisconsin - Stevens Point và Việt Nam Cộng hòa 

(Higher Education in Vietnam: USAID Contract in Education, Wisconsin 

State University-Stevens Point and Republic of Vietnam). Trong luận án này, 

tác giả đã trình bày (ngắn gọn) sự ra đời của một số viện đại học tư thục ở miền 

Nam từ năm 1957 đến năm 1975; Le Dong Phuong (2006): Vai trò của các 

trường ngoài công lập trong phát triển giáo dục đại học Việt Nam (The Role 

of Non-public Institutions in Higher Education Development of Vietnam) 

(luận án tiến sĩ giáo dục, Đại học Hiroshima); Jonathan D. London (2011): 

Giáo dục ở Việt Nam: cội nguồn lịch sử và xu hướng hiện tại (Education in 

Vietnam: Historical Roots, Current Trends) in trong Giáo dục ở Việt Nam 

(Education in Vietnam, Institute of Southeast Asian Studies).  
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Trong quá trình khảo sát tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận 

án, chúng tôi nhận thấy rằng, cho đến năm 2018 chưa có một tác giả nào 

quan tâm nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống về giáo dục đại học tư 

thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975.  

1.2. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP 

TỤC NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu các kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước, chúng tôi 

nhận thấy rằng, các bài viết, các công trình khảo cứu đã được xuất bản ở 

trong cũng như ngoài nước phần nào đã đề cập đến giáo dục đại học tư thục 

ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 ở nhiều góc độ và mức độ khác 

nhau. Tuy nhiên, những khảo cứu đó chủ yếu vẫn chỉ mới tìm hiểu về lịch sử 

hình thành, quá trình phát triển hoặc mô tả khái quát về từng viện đại học 

(riêng lẻ). Các nghiên cứu có tính hệ thống, đầy đủ về tổ chức, hoạt động 

nhằm đưa ra những nhận thức toàn diện, đánh giá xác đáng về giáo dục đại 

học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 dựa trên những khảo 

cứu khách quan cho đến nay vẫn chưa được tiến hành.  

Các kết quả khảo cứu, tìm hiểu về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ 

năm 1957 đến năm 1975 cho đến nay chủ yếu thể hiện trên các khía cạnh: 

– Các bài viết, khảo cứu được công bố trên các tạp chí, tham luận tại hội 

thảo, các website, blog cá nhân có giới thiệu, thống kê, mô tả (chưa đầy đủ) 

về các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam – với những hạn chế về 

thời gian nghiên cứu, nguồn tư liệu, phạm vi khảo sát, nội dung nghiên cứu, 

phương pháp tiếp cận chưa thật tối ưu – nên kết quả của các khảo sát này 

phần nhiều mang tính cá nhân. Những cứ liệu, luận điểm khoa học, nhận định 

của các tác giả do vậy thiếu đi tính khái quát, toàn diện, hệ thống khi trình 

bày về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam. 

– Một số luận án về lịch sử giáo dục, giáo dục học, kinh tế, báo cáo khoa học 

bảo vệ và công bố ở trong và ngoài nước tuy có phương pháp tiếp cận phù hợp 

(tùy từng đề tài nghiên cứu cụ thể) nhưng do giáo dục đại học tư thục ở miền 

Nam Việt Nam trước năm 1975 chưa phải là đối tượng nghiên cứu của các luận 

án, báo cáo khoa học này nên những kết quả đạt được bị giới hạn trong mục tiêu 

nghiên cứu của các đề tài luận án, báo cáo khoa học đó. 

– Các nghiên cứu về các viện đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975 

của các tác giả trong và ngoài nước chủ yếu xem xét, giới thiệu về lịch sử 

hình thành, quá trình hoạt động của các viện đại học tư thục riêng lẻ (ngoại 

trừ luận án của tác giả Hoàng Thị Hồng Nga và báo cáo của tác giả Võ Văn 

Sen, chúng tôi đã nêu trên) mà chưa xem xét các viện đại học tư thục ở miền 

Nam Việt Nam như là một đối tượng cần khảo sát độc lập để trên cơ sở đó 
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đưa ra những nhận định mang tính khái quát. Hướng tiếp cận này là phổ biến 

trong các nghiên cứu có đề cập đến các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền 

Nam có lẽ xuất phát từ những khó khăn của các tác giả trong việc tiếp cận 

một cách đầy đủ nguồn tư liệu về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam trong 

giai đoạn này.  

Từ những kết quả đó, chúng tôi nhận thấy rằng những nhận thức về sự ra đời 

và phát triển của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 

đến năm 1975 – với tư cách là một đối tượng nghiên cứu độc lập – là rất hạn 

chế, do vậy luận án của chúng tôi sẽ tập trung vào các nội dung chính sau: 

+ Sự hình thành các viện đại học tư thục trong bối cảnh xã hội miền Nam. 

+ Tổ chức của các viện đại học tư thục ở miền Nam. 

+ Hoạt động của các viện đại học tư thục ở miền Nam. 

+ Nhận định, đánh giá về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam. 

TIỂU KẾT  

Nhìn tổng thể có thể nhận thấy rằng, giáo dục đại học tư thục ở miền Nam 

Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 là vấn đề sử học chưa được tìm hiểu, 

nghiên cứu một cách hệ thống, đầy đủ, toàn diện. Và do chưa phải là đối 

tượng độc lập của các nghiên cứu chuyên sâu, cộng với nguồn tư liệu chưa 

được các tác giả của các khảo cứu khai thác triệt để, quan điểm và phương 

pháp nghiên cứu chủ yếu hướng đến việc mô tả lịch sử (các khảo cứu nổi bật 

phần nhiều mô tả về từng viện đại học tư thục riêng lẻ) mà chưa thật sự lưu 

ý đến việc tổng hợp, so sánh nên các nhận định thiếu đi sự khái quát cần thiết 

về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam trong một giai đoạn lịch 

sử đặc thù. 

Những vấn đề đặt ra cần nghiên cứu về giáo dục đại học tư thục ở miền Nam 

Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 của luận án do vậy là cần thiết, đặt trong 

bối cảnh chung cần có một nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về một mảng đặc sắc 

của giáo dục đại học Việt Nam hiện đại: giáo dục đại học tư thục. 

 

 

CHƯƠNG 2. BỐI CẢNH VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC CƠ SỞ  

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở MIỀN NAM  

TỪ NĂM 1957 ĐẾN NĂM 1975 

 

2.1. BỐI CẢNH RA ĐỜI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TƯ THỤC DƯỚI CHẾ 

ĐỘ VIỆT NAM CỘNG HÒA  

Trong phần này, luận án trình bày bối cảnh lịch sử, tiền đề dẫn đến sự 

hình thành các viện đại học tư thục ở miền Nam gồm: tình hình miền Nam 
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Việt Nam thời kì 1954 – 1975 với những diễn biến về chính trị quân sự, kinh 

tế xã hội dẫn đến nhu cầu về việc ra đời các viện đại học tư thục, về chính 

sách của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với giáo dục và giáo dục đại 

học tư thục, về sự tiếp nối truyền thống giáo dục đại học Pháp sau 1954 ở 

miền Nam Việt Nam… 

2.2. SỰ RA ĐỜI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TƯ THỤC 

Luận án khảo sát sự ra đời các viện đại học tư thục lớn, gồm: Viện Đại 

học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Minh Đức, Viện Đại học 

Hòa Hảo, Viện Đại học Cao Đài và các viện đại học tư thục khác như: Viện 

Đại học Phương Nam, Đại học Dân Trí, Việt Nam điện toán công ty, Học 

viện Régina Pacis, Viện Đại học Cửu Long, Học viện Tri Hành, Viện Đại 

học Canh Tân, Viện Đại học Kỹ thuật Đồng Nai, Đại học Sư phạm Thành 

Nhân, Viện Đại học Lasan, Học viện Minh Trí… 

TIỂU KẾT  

Trong hoàn cảnh xã hội miền Nam Việt Nam thời kì 1954 – 1975 với nhiều 

biến động to lớn về chính trị, quân sự cũng như về kinh tế – xã hội, việc chính 

quyền Việt Nam Cộng hòa có những chính sách khá phù hợp nhằm phát triển giáo 

dục, nhất là giáo dục bậc cao và giáo dục đại học tư thục là một nổ lực đáng kể 

nhằm xây dựng nền tảng nhân lực phục vụ sự phát triển mọi mặt của xã hội miền 

Nam Việt Nam đặt trong sự đối đầu với miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 

 

 

CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ               

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở MIỀN NAM  

TỪ NĂM 1957 ĐẾN NĂM 1975 

 

3.1. TỔ CHỨC, NHÂN SỰ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

TƯ THỤC 

Về tổ chức, theo quy định chung đứng đầu các viện đại học là một vị viện 

trưởng, phụ tá cho viện trưởng có một tổng thư ký, vị này do viện trưởng đề 

nghị bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục bổ nhiệm. Viện trưởng có nhiệm vụ 

quản lí và điều khiển toàn diện các hoạt động của viện đại học. Với trách 

nhiệm của mình, viện trưởng sẽ thi hành các quyết nghị của Hội đồng đại 

học; phúc trình hàng năm về hoạt động của viện; chung quyết về các biện 

pháp kỷ luật áp dụng cho các sinh viên. 

Viện trưởng còn là chủ tịch Hội đồng đại học. Hội đồng này thường có 

nhiệm vụ bao quát các công việc liên quan đến hành chính, tài chính và học vụ 

của viện. 
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Về tổ chức các phân khoa (trường đại học thành viên của viện đại học), mỗi 

phân khoa đặt dưới quyền điều khiển của một khoa trưởng. Khoa trưởng được 

bổ nhiệm do nghị định của bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục, theo đề nghị của 

viện trưởng, chiếu theo kết quả bầu cử tại các hội đồng khoa. 

Về nhân sự, trong suốt một thời gian dài, cùng với vấn đề tài chính, những 

khó khăn về nhân lực phục vụ đại học luôn là vấn đề nóng hổi của các đại 

học tư thục ở miền Nam. Nhân sự giảng dạy của các viện đại học tư thục hầu 

hết là giảng viên thỉnh giảng từ các viện đại học công lập lớn (từ Sài Gòn, 

Huế...) 

Đội ngũ cán bộ phục vụ giảng dạy và quản lý của các viện đại học tự thục 

ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 đã được các viện đại học chú ý xây 

dựng song so với các viện đại học công lập và so với nhu cầu thực tế của các 

viện đại học thì vẫn còn khá khiêm tốn do những khó khăn khách quan lẫn 

chủ quan. Số lượng và chất lượng nhân sự được đào tạo vẫn chưa đáp ứng 

được nhu cầu ngày càng tăng cao của các viện đại học tư thục do số lượng 

sinh viên theo học tăng lên nhanh chóng.  

3.2. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học ngày càng tăng cao, các viện đại học tư 

thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 đã có những chính 

sách linh hoạt và sự chủ động nhất định trong việc xây dựng cơ sở vật chất, 

trường lớp, trang cấp trang thiết bị dạy học. Các viện đại học tư thục – ngoài 

sự hỗ trợ khá hạn chế từ ngân sách quốc gia – đã nhận được sự hỗ trợ tích 

cực về tài chính, phương tiện vật chất từ các tổ chức, cá nhân ở trong và nước 

ngoài nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học...  

Nhìn chung, cơ sở vật chất của các viện đại học tư thục ở miền Nam lúc 

mới được thiết lập thường khá khiêm tốn. Chủ yếu các cơ sở này lấy từ các 

cơ sở tôn giáo, từ các tổ chức, cá nhân rồi trang cấp thêm một số trang thiết 

bị, xây dựng thêm một số phòng thí nghiệm… Viện Đại học Đà Lạt được 

thành lập trên cơ sở sự vận động và đầu tư của Hội Đại học Đà Lạt (của Giáo 

hội Công giáo Việt Nam); Viện Đại học Vạn Hạnh phải 2 năm sau ngày 

thành lập (1966) mới xây dựng được cơ sở riêng gồm tòa nhà 4 tầng làm nơi 

đặt văn phòng làm việc của viện trưởng và các phân khoa… 

Đối với các đại học tư thục thành lập muộn (thiết lập sau năm 1970), vấn 

đề xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học hết sức khó 

khăn. Các trường này phải mượn cả phòng ốc của các cơ sở tôn giáo và một 

số cơ sở vật chất khác để phục vụ viện giảng dạy và điều hành (Viện Đại học 

Cao Đài mượn các toà nhà trong khuôn viên Tòa thánh Cao Đài (Tây Ninh) 

để làm nơi giảng dạy; Viện Đại học Hòa Hảo khai giảng niên khóa đầu tiên 
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tại cơ sở tạm là Trung tâm Xã hội cộng đồng tỉnh An Giang (1970), về sau 

mới dời về cơ sở mới được xây cất bên sông Hậu, gần bến phà Vàm Cống...) 

Nhìn chung, các viện đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975 đều có 

những cố gắng đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang cấp trang 

thiết bị phục vụ công tác đào tạo và điều hành. Tuy vậy, do những khó khăn 

khác nhau (viện trợ của Mỹ giảm, bối cảnh chính trị xã hội không thuận lợi 

do hoàn cảnh chiến tranh) việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của các viện 

đại học mới thành lập có sự hạn chế hơn so với các viện đại học tư thục được 

thành lập trước đó. Cơ sở vật chất của nhiều viện đại học mới thiết lập do 

vậy còn tạm bợ, phải mượn địa điểm của các cơ sở tôn giáo và các cơ sở khác 

để phục vụ công tác đào tạo… 

3.3. ĐÀO TẠO 

Trong phần này của luận án, chúng tôi trình bày về các công tác chính 

trong việc thực hiện quy trình đào tạo của các viện đại học gồm:  

– Công tác tuyển sinh và vấn đề đánh giá người học trong quá trình đào tạo 

Về cơ bản, các viện đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975 tuyển 

sinh theo 3 cách: ghi danh theo học (phổ biến ở các trường phân khoa: văn 

khoa, luật, khoa học xã hội…); ghi danh theo học có điều kiện (tùy ngành cụ 

thể) và tổ chức thi tuyển (khá ít phân khoa của các viện đại học tư thục tuyển 

sinh theo cách này). 

Về thể lệ thi cử (thi lên lớp và thi tốt nghiệp), thể lệ thi cử của các viện 

đại học tư thục ở miền Nam thời gian này có nhiều điểm khá tương đồng. 

– Chương trình đào tạo và nội dung giảng dạy 

Về học chế (chế độ đào tạo), các viện đại học tư thục ở miền Nam không tổ 

chức đào tạo theo một chế độ thống nhất mà theo nhiều chế độ khác nhau, gồm 

cả chứng chỉ, niên chế lẫn tín chỉ tuỳ từng trường và tùy thời điểm. 

Về nội dung giảng dạy của từng năm học, gần như năm thứ nhất trong 

chương trình học của tất cả các viện đại học đều nhằm mục đích tạo cho sinh 

viên một ý thức rõ rệt về ngành nghề mình đang theo học. Bước sang năm 

thứ hai, sinh viên tiếp tục học các nội dung đã được học năm thứ nhất ngoài 

ra, sinh viên còn được mở rộng và nghiên cứu sâu một số kiến thức chuyên 

ngành. Đến năm thứ ba và tư, sinh viên tiếp tục hoàn thành các kiến thức 

chuyên môn về ngành học, và nếu trúng tuyển kỳ thi cuối khóa, sinh viên sẽ 

được cấp văn bằng cử nhân. 

Đối với trình độ cao học, chương trình học thường kéo dài 2 năm (một số 

chuyên ngành kéo dài hơn như các chuyên ngành của y khoa). Nội dung 

chương trình hướng vào nghiên cứu sâu các kiến thức của chuyên ngành mà 

sinh viên theo học. 
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3.4. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐỐI NGOẠI, DU HỌC 

Về nghiên cứu khoa học, các viện đại học tư thục ở miền Nam trong quá 

trình tồn tại của mình đã có những đóng góp trên lĩnh vực nghiên cứu khoa 

học, đặc biệt là trong việc nghiên cứu các vấn đề của khoa học xã hội và nhân 

văn (dịch, xuất bản sách, hình thành các tạp chí để đăng tải các công trình 

nghiên cứu, sưu tầm, khảo cứu tài liệu …) 

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, các viện đại học tư thục ở miền 

Nam còn tham gia tích cực vào các hoạt động giao lưu học thuật, đối ngoại 

quốc tế. 

Với tư cách là hai viện đại học tư thục lớn nhất miền Nam, Viện Đại học Đà 

Lạt và Viện Đại học Vạn Hạnh có quan hệ khá tốt với các tổ chức văn hóa giáo 

dục nước ngoài. Nhiều chương trình du học áp dụng cho sinh viên và giảng viên 

có nhu cầu học tập, nghiên cứu cao hơn đã phục vụ đắc lực cho việc giảng dạy và 

học tập của giảng viên và sinh viên các viện đại học này. Các chương trình du học 

đã đưa sinh viên du học ở Ấn Độ, Mỹ, Đài Loan, Canada, Pháp... 

Viện Đại học Vạn Hạnh là hội viên của nhiều tổ chức văn hóa giáo dục 

của khu vực như: Hiệp hội Đại học Đông Nam Á (The Association of 

Southeast Asian Institution of Higher Learning), Hiệp hội Khoa học Xã hội 

Đông Nam Á (Southeast Asian Social Science Association)… 

3.5. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC  

Các viện đại học tư thục ở miền Nam đã chú ý đến các vấn đề về học bổng 

sinh viên, chăm sóc y tế trong viện đại học, giao lưu sinh viên liên trường, 

các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên. Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội miền 

Nam thời kì 1954 – 1975, hòa chung với cuộc đấu tranh chung của dân tộc 

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sinh viên các viện đại học tư 

thục đã cùng với sinh viên các viện đại học công lập tham gia sôi nổi các 

hoạt động phản đối chiến tranh, chống quân sự hóa học đường, chống chế độ 

độc tài vì hòa bình cho dân tộc… 

TIỂU KẾT 

Về tổ chức nhân sự, xem xét quá trình ra đời và phát triển của các viện 

đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn này, có thể thấy rằng, 

mô hình tổ chức của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam đã chịu 

ảnh hưởng ngày càng đậm nét mô hình tổ chức của các viện đại học Mỹ trong 

quá trình phát triển của các viện đại học. 

Nhìn chung, các viện đại học tư thục ở miền Nam trước năm 1975 đều có 

những cố gắng đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang cấp trang 

thiết bị phục vụ công tác đào tạo. Các viện đại học đã nhận được sự đầu tư 

từ ngân sách, từ viện trợ của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước. Đặc 



17 

 

 

biệt trong thời gian này, vai trò của các giáo hội (Công giáo, Phật giáo, Cao 

Đài, Hòa Hảo) là rất quan trọng trong việc tạo nguồn tài chính cho các viện 

đại học tư thục.  

Về công tác tuyển sinh, các viện đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam 

từ năm 1957 đến năm 1975 không có quy định thống nhất về tổ chức tuyển 

sinh và quản lý quá trình đào tạo. Các viện tự do quyết định công tác này. 

Tuy có sự khác biệt nhưng về căn bản, việc tuyển sinh của các cơ sở giáo 

dục đại học tư thục ở miền Nam vẫn bảo đảm sự tương đồng nhất định.  

Về chương trình nội dung giảng dạy, có thể thấy rằng, các ngành học về 

xã hội nhân văn ở nhiều trường còn chưa chú trọng nhiều đến các môn liên 

quan đến văn hóa, lịch sử Việt Nam, chương trình học còn nặng nề và rập 

khuôn theo chương trình đào tạo của các đại học Âu – Mỹ. 

Nhìn tổng thể có thể thấy rằng, hoạt động của các viện đại học tư thục ở 

miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, từ xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức 

tuyển sinh, đánh giá sinh viên trong quá trình học đến tổ chức chương trình 

đào tạo, nội dung giảng dạy… đều có những sắc thái riêng. Tuy vậy, do thời 

gian tồn tại không dài, dấu ấn Việt Nam trong các viện đại học này dường 

như là rất yếu ớt. Điều mà các khẩu hiệu “Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng” 

rồi “Dân tộc – Khoa học – Nhân bản” của chính quyền cũng như các viện đại 

học luôn cố gắng cổ xúy nhưng trong thực tế là chưa thực hiện được đầy đủ.  

 

 

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ NHẬN XÉT 
 

4.1. ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT 

– Dấu ấn tôn giáo trong hoạt động của các viện đại học tư thục  

Các viện đại học tư thục lớn ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, do 

quá trình hình thành gắn liền với các tôn giáo nên trong quá trình phát triển 

của của các viện đại học, dấu ấn tôn giáo trong hoạt động của các viện đại 

học được thể hiện khá đậm nét. 

Điều này là bởi chính quyền đã có sự lưu ý đáng kể đến vị thế của các tôn 

giáo trong đời sống xã hội miền Nam nói chung, vai trò của các tôn giáo nói 

riêng trong việc cùng với chính quyền giải quyết những vấn đề cấp bách của 

xã hội miền Nam trong đó có vấn đề giáo dục và giáo dục đại học. 

– Tính tự trị của các đại học 

 “Các viện đại học được tự trị”. Đó là nội dung được quy định trong hiến 

pháp Việt Nam Cộng hòa. Tính tự trị thể hiện trong việc chính quyền Việt 

Nam Cộng hòa, trực tiếp là Bộ Giáo dục không can dự sâu vào các vấn đề 
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nội trị của các viện đại học, từ khâu tổ chức, tuyền sinh cho đến chương trình, 

nội dung giảng dạy. Đặc điểm này đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cơ sở 

giáo dục giáo dục đại học tư thục ở miền Nam phát huy hết khả năng của 

mình trong quá trình điều hành các hoạt động đại học.  

Linh hoạt và sáng tạo là phương châm điều hành chung của các cơ sở giáo 

dục tư thục được trao quyền tự trị. Điều này được thể hiện qua các hình thức 

đào tạo đa dạng, đa phương trong quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước, tận dụng mọi cơ hội để có nhiều nguồn thu tài chính và 

cơ sở vật chất phục vụ đại học…  

– Tính “mở” và tính tổng hợp trong chương trình đào tạo  

Đặc tính “mở” được xem như là một đặc điểm nổi bật của giáo dục đại 

học tư thục ở miền Nam. Đặc tính này biểu hiện qua chương trình học linh 

hoạt của của các viện đại học, giáo trình không bị đóng khung hay phải chịu 

các quy định khắt khe về nội dung mà luôn được điều chỉnh và cập nhật nhằm 

đảm bảo cho sinh viên được tiếp cận với các kiến thức khoa học mới, thiết 

thực và gắn liền với thực tế sinh động. Chương trình học để có thể tốt nghiệp 

được bằng cử nhân khá linh hoạt đã tạo nhiều cơ hội chọn lựa cho người học 

trong quá trình tiếp cận với giáo dục bậc cao. 

4.2. VAI TRÒ, ĐÓNG GÓP VÀ HẠN CHẾ 

– Vai trò đối với giáo dục và giáo dục đại học ở miền Nam 

Nằm trong tổng thể chung của nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa, giáo dục 

đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam là bộ phận cấu thành có vai trò quan 

trọng trong việc góp phần giải quyết những nhu cầu đào tạo mà hệ thống giáo 

dục ấy đang đảm nhận. Nền giáo dục của bất kì quốc gia, chế độ nào đều 

nhằm phục vụ cho quốc gia, chế độ đó, trong hoàn cảnh miền Nam thời kì 

1954 – 1975, giáo dục đại học tư thục với vị thế đặc biệt của nó, đã cùng với 

giáo dục đại học công lập giải quyết những nhu cầu thiết thực trong việc đào 

tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ cho xã hội miền Nam (dưới chế độ 

Việt Nam Cộng hòa). 

 – Vai trò đối với các tôn giáo và xã hội miền Nam  

Với chức năng và vị thế của mình, các đại học tư thục ở miền Nam (cùng 

với các viện đại học công lập) có những nỗ lực nhằm hiện thực hóa các công 

dụng của đại học đối với đời sống xã hội. Tuy vậy, trên thực tế, giáo dục đại 

học ở miền Nam (tư thục, và cả công lập) thời gian nay đã bị chi phối mạnh 

mẽ bởi nhu cầu đào tạo nhân lực của một xã hội đang trong trạng huống chiến 

tranh – một xã hội “không bình thường”. 

Do đặc thù của quá trình ra đời (hầu hết các cơ sở giáo dục đại học tư thục 

lớn ở miền Nam đều nằm dưới sự bảo trợ của các tôn giáo) nên các viện đại 
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học tư thục này ngoài chức năng xã hội thông thường của một thiết chế giáo 

dục bậc cao còn là nơi để các tôn giáo “gây thêm uy tín cho giáo hội”. 

Về mặt xã hội, các cơ sở giáo dục đại học tư thục đã có những đóng góp 

đáng kể trong việc giải quyết những nhu cầu về giáo dục của nhiều nhóm 

trong xã hội, từ học sinh vừa hoàn thành chương trình học phổ thông đến 

những người đã đi làm muốn nâng cao trình độ hay quân nhân giải ngũ. 

– Đào tạo nguồn nhân lực  

Từ 1957 đến 1975, cùng với các viện đại học công lập, các cơ sở giáo dục 

đại học tư thục ở miền Nam đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn 

nhân lực phục vụ mọi mặt đời sống xã hội miền Nam. (Bảng 4.5.) 

Bảng 4.5. So sánh số lượng sinh viên giữa một số viện đại học tư thục 

và các viện đại học công lập từ niên khóa 1958 – 1959 đến niên khóa 1973 

– 1974. Nguồn: USAID Education [135; 48] 

Niên khóa 
Các viện đại 

học tư thục 

Các viện đại 

học công lập 

Tỉ lệ % so sánh giữa sinh 

viên đại học tư thục với 

đại học công lập 

1958 – 1959 49 7.115 0,12 % 

1959 – 1960 187 9.691 1,92 % 

1960 – 1961 316 12.773 2,47 % 

1961 – 1962 426 15.142 2,81 % 

1962 – 1963 459 17.509 2,62 % 

1963 – 1964 444 20.614 2,15 % 

1964 – 1965 1.836 23.215 7,90 % 

1965 – 1966 1.830 26.452 6,91 % 

1966 – 1967 2.316 31.645 7,31 % 

1967 – 1968 4.050 32.265 12,55 % 

1968 – 1969 4.750 36.829 12,89 % 

1969 – 1970 5.570 41.956 13,27 % 

1970 – 1971 8.080 48.024 16,82 % 

1971 – 1972 9.855 59.680 16,51 % 

1972 – 1973 12.131 75.973 15,96 % 

1973 – 1974 13.143 79.819 16,46 % 
 

– Mô hình tổ chức và phương thức quản trị đại học  

Trong xu thế dần từ bỏ mô hình giáo dục đại học theo kiểu Pháp để chuyển 

sang mô hình quản trị của các viện đại học Mỹ nói chung những năm 1960 

ở miền Nam, các viện đại học tư thục được mở ra trong thời gian nay đã 

nhanh chóng có sự thích nghi, lựa chọn mô hình quản trị phù hợp với chủ 

trương và đường hướng của chính quyền.  
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Về tổ chức, đứng đầu các viện đại học là viện trưởng; điều hành mọi mặt 
của viện đại học có Hội đồng Đại học và Hội đồng Quản trị cùng các cơ quan 
phối thuộc chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động trong viện đại học. Các 
quyết định về việc thiết lập các phân khoa, các ban, thể lệ thi cử, nhân sự nội 
bộ... đều do các viện toàn quyền tự quyết dựa trên cơ sở các quy định chung 
của Bộ Giáo dục. 

Mô hình tổ chức đó của các viện đại học tư thục cùng quá trình hoạt động 
hiệu quả của nó có thể xem là tiêu biểu cho mô hình giáo dục đại học tư thục 
ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975. Những kết quả đạt được trong quá 
trình hoạt động của các viện đại học này ở nhiều khía cạnh có thể được xem 
xét như là minh chứng cho việc cần thiết phải trao quyền tự trị mạnh mẽ cho 
các cơ sở giáo dục đại học. 

– Một số hạn chế 
+ Các viện đại học tư thục, do bối cảnh ra đời và mục tiêu hướng tới trong 

việc thiết lập đại học nên việc đào tạo chủ yếu nặng về các ngành văn khoa, 
luật và khoa học nhân văn, các ngành khoa học kĩ thuật, công nghệ chưa 
được lưu ý phát triển (nhất là trong thời gian đầu). 

+ Ảnh hưởng Mỹ về mô hình tổ chức, viện trợ Mỹ trong quá trình hoạt 
động của các viện đại học tư thục là rõ ràng. Chính điều này đã làm cho tính 
độc lập trong quá trình phát triển, bản sắc riêng, dấu ấn Việt Nam trong các 
hoạt động của các viện đại học tư ở miền Nam ít nhiều bị hạn chế. 

+ Hoạt động của các viện đại học tư thục bị hoàn cảnh chiến tranh và tình 
hình chính trị chi phối mạnh mẽ. 

+ Chương trình đào tạo còn nặng về lí thuyết… 
+ Đội ngũ giảng huấn còn thiếu (các đại học tư thường thỉnh giảng giáo 

sư từ các đại học công lập lớn). 
4.4. MỘT SỐ KINH NGHIỆM 
Kể từ khi trường đại học ngoài công lập đầu tiên được thành lập năm 1988 

cho đến nay (2018), giáo dục đại học tư thục Việt Nam đã có ba thập kỉ phát 
triển sau ngày đất nước thống nhất, góp phần định hình diện mạo của giáo dục 
đại học Việt Nam đương đại. Tuy vậy, vẫn có những vấn đề nảy sinh trong quá 
trình phát triển của loại hình giáo dục đại học này, mà một trong những biểu 
hiện dễ thấy nhất đó là có những khác biệt khá lớn giữa chính sách của nhà 
nước với thực tiễn sinh động trong quá trình hoạt động của các đại học.  

Về vị thế và vai trò của giáo dục đại học tư thục/ngoài công lập ở Việt 

Nam, do có quá trình tái lập, phát triển tương đối muộn, lại thiếu đi sự kế 

thừa và tiếp nối các thiết chế giáo dục đại học tư thục – vốn đã định hình phát 

triển khá nền nếp ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, nên vị thế của các 
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trường tư thục trong hệ thống giáo dục đại học của quốc gia cũng khá khiêm 

tốn so với các nước trong khu vực.  

Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 

1975, so chiếu với sự phát triển của giáo dục đại học ngoài công lập/tư thục 

hiện nay, có thể nhận thấy chính sách của chính quyền Sài Gòn đối với giáo 

dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 là tương đối 

thống nhất. Các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam đã có được sự 

nâng đỡ cần thiết trong quá trình thành lập cũng như hoạt động.  

Về tổ chức và hoạt động, các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở miền Nam 

đã có được sự linh hoạt trong quản trị nhờ được tự trị mạnh mẽ. Điều này thể 

hiện trên tất cả các mặt hoạt động của viện đại học (tuyển sinh, đào tạo, cơ 

sở vật chất, nhân sự, nghiên cứu khoa học, đối ngoại và các hoạt động khác). 

Dựa trên thực tiễn lịch sử đó, có thể thấy rằng, điều cấp thiết đặt ra hiện nay 

là nhà nước cần tiếp tục đổi mới chính sách đối với giáo dục đại học ngoài 

công lập/tư thục nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của khu vực tư nhân đối 

với sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam. Bên cạnh đó, cần lưu ý đến 

vai trò của các tôn giáo trong việc cùng với nhà nước giải quyết nhu cầu đào 

tạo nhân lực cho đất nước. 

Về phía mình, các đại học cũng phải tôn trọng sự tách biệt giữa thiết chế 

giáo dục bậc cao này đối với địa hạt chính trị (sự độc lập tương đối). Tránh 

việc sử dụng đại học làm công cụ để thực hiện các “ý đồ” chính trị. 

TIỂU KẾT 

Có thể nhận thấy rằng từ năm 1957 đến năm 1975 các viện đại học tư thục 

ở miền Nam đã có những thành công nhất định trong việc định vị mô hình tổ 

chức, từng bước hoàn chỉnh công tác tuyển sinh với nhiều cách thức đa dạng, 

phù hợp với điều kiện của các viện đại học và thực tế của xã hội miền Nam. 

Vấn đề thi cử, chương trình, nội dung giảng dạy trong các viện đại học được 

tổ chức trên tinh thần tự trị và yêu cầu về tự do học thuật trong quá trình 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học, đối ngoại của các viện đại học tư thục ở 

miền Nam Việt Nam thời gian này khá đa dạng về hình thức, với một số 

thành tựu bước đầu trên nhiều lĩnh vực.  

Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 

1975, so chiếu với sự phát triển của giáo dục đại học ngoài công lập/tư thục 

hiện nay, chúng tôi thấy rằng, việc kế thừa, gạn lọc những kinh nghiệm 

(thành công và hạn chế) trong việc phát triển giáo dục đại học từ lịch sử, góp 

phần kế thừa và định hình các chính sách ngày càng phù hợp đối với thực 
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tiễn phát triển của giáo dục đại học tư thục nói riêng, giáo dục đại học Việt 

Nam nói chung là điều hết sức cần thiết.  

 

 

KẾT LUẬN 

 

Kết lại có thể thấy rằng, trong hoàn cảnh xã hội miền Nam Việt Nam thời 

kì 1954 – 1975 với nhiều biến động to lớn về chính trị, quân sự cũng như về 

kinh tế – xã hội, việc chính quyền Việt Nam Cộng hòa có những chính sách 

khá phù hợp nhằm phát triển giáo dục nói chung và giáo dục đại học tư thục 

nói riêng là một nỗ lực để xây dựng nền tảng nhân lực phục vụ sự phát triển 

mọi mặt của xã hội miền Nam đặt trong sự đối đầu với miền Bắc xã hội chủ 

nghĩa. 

Sự ra đời của các viện đại học tư thục, kể từ Viện Đại học Đà Lạt – viện 

đại học tư thục đầu tiên được thiết lập ở miền Nam năm 1957 – cho đến các 

viện đại học tư thục tiếp sau đó thường gắn liền với vai trò của các tổ chức, 

cá nhân và đặc biệt là các tôn giáo. Đây là đặc điểm khá nổi bật cần thiết phải 

lưu ý khi xem xét, đánh giá về quá trình ra đời, phát triển của giáo dục đại 

học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975. 

Tuy hình thành và phát triển muộn hơn so với các viện đại học công lập, 

lại chịu ảnh hưởng ngày càng đậm mô hình giáo dục đại học Mỹ về nhiều 

mặt (từ triết lí giáo dục, tổ chức, điều hành đến chương trình và nội dung 

giảng dạy...) nhưng các viện đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến 

năm 1975 đã có nhiều cố gắng nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức cũng như 

có nhiều biện pháp để phát huy hiệu quả trong quá trình hoạt động, có những 

đóng góp đối với nền giáo dục miền Nam.  

Về tổ chức, cùng với quá trình phát triển, mô hình tổ chức của các viện 

đại học tư thục ở miền Nam chịu ảnh hưởng ngày càng đậm nét mô hình tổ 

chức các viện đại học Mỹ. Dưới tác động của các chương trình viện trợ Mỹ, 

cách thức tổ chức viện đại học theo mô hình các viện đại học Pháp – vốn 

được định hình từ đầu thế kỷ XX – ngày càng mờ nhạt dần, nhất là từ đầu 

thập niên 1970 trở đi. Tính tự trị trong tổ chức và hoạt động của các đại học 

được chính quyền và bản thân các đại học coi trọng. 

Về hoạt động, dù trong hoàn cảnh chiến tranh, ngân sách có những hạn 

chế nhưng nhờ nguồn lực tài chính từ các tổ chức, cá nhân cũng như sự hỗ 

trợ của các tôn giáo, các viện đại học tư thục ở miền Nam đã có những cố 

gắng đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang cấp trang thiết bị phục 

vụ công tác đào tạo. Trong thời gian này, vai trò của các giáo hội là rất quan 



23 

 

 

trọng trong việc tạo nguồn tài chính cho hoạt động của các viện đại học tư 

thục nằm dưới sự bảo trợ của tôn giáo.  

Công tác tuyển sinh và chế độ đào tạo của các viện đại học tư thục khá 

linh hoạt, nội dung chương trình đào tạo có tính “mở”, đề cao tính ứng dụng... 

có mục tiêu rèn luyện người học năng lực xử lí những vấn đề thực tiễn của 

đời sống. Hoạt động nghiên cứu khoa học nổi bật với các khảo cứu trên các 

lĩnh vực khoa học xã hội, hoạt động giao lưu đối ngoại được chú ý cùng 

nhiều sinh hoạt trong và ngoài nhà trường đa dạng đã tạo ra sắc thái riêng 

của các viện đại học tư thục ở miền Nam. Tuy vậy, do thời gian tồn tại không 

dài, “dấu ấn Việt Nam” trong các viện đại học này dường như chưa thật sự 

rõ nét. Điều mà các khẩu hiệu “Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng” rồi “Dân 

tộc – Khoa học – Nhân bản” của chính quyền cũng như các viện đại học luôn 

cố gắng cổ xúy nhưng trong thực tế chưa thực hiện được đầy đủ. 

Cùng với các viện đại học công lập, các viện đại học tư thục được coi là 

tinh hoa của xã hội, là đích đến lý tưởng của cả một thế hệ thanh niên miền 

Nam. Và với vị thế đó, các viện đại học tư thục đã khẳng định được vị thế và 

vai trò của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực có năng lực thực tiễn, 

đáp ứng một phần nhu cầu nhân lực đối với sự phát triển của xã hội miền 

Nam dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa.  

Nền giáo dục đại học nói chung mà Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng 

hòa cố gắng xây dựng ở miền Nam trong suốt 21 năm chiến tranh là một nền 

giáo dục thời chiến, có nhiệm vụ phục vụ một cách trực tiếp hay gián tiếp 

cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ. Nhưng trong ý đồ đối với 

Việt Nam, Mỹ “vẫn hướng nó vào việc phục vụ những mục tiêu lâu dài hơn, 

mục tiêu xây dựng miền Nam thành một thuộc địa thực dân kiểu mới điển 

hình, một xã hội tư bản chủ nghĩa hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ” [106; 156]. 

Trong bối cảnh đó, các viện đại học tư thục đã có những nỗ lực nhằm hiện 

thực hóa các công dụng của đại học đối với mọi mặt của đời sống xã hội. 

Tuy vậy trên thực tế, giáo dục đại học ở miền Nam (cả tư thục và công lập) 

thời gian nay đã bị chi phối mạnh mẽ bởi trạng huống chiến tranh nên những 

tác dụng của đại học vì thế cũng bị giới hạn trong những vấn đề ít nhiều có 

tính thời cuộc. 

Vai trò của đại học là “truyền đạt và bồi đắp sự hiểu biết” [61]. Đó là hai 

tác dụng cổ điển của đại học: giảng dạy để phổ biến kiến thức và nghiên cứu 

để tìm ra cái mới cho khoa học. Trong hoàn cảnh chính trị – xã hội không 

thực sự thuận lợi ở miền Nam Việt Nam thời kì 1954 – 1975, sự ra đời và 

tồn tại các viện đại học tư thục như thế là một cố gắng và là một thành quả 

đáng kể. Tuy có sự khác biệt trong mục tiêu đào tạo con người (so với giáo 



24 

 

 

dục truyền thống và nền giáo dục đại học ở miền Bắc), nhưng các viện đại 

học tư thục ở miền Nam cũng đã tạo ra một hình ảnh khác về xã hội miền 

Nam dưới sự “bảo trợ” của Mỹ. 

Đối với nền giáo dục miền Nam, với vị trí là cấp học cao nhất trong toàn 

bộ hệ thống giáo dục, các viện đại học tư thục đã có những đóng góp đáng 

kể trong việc tiếp nhận và truyền trao tri thức, góp phần định hướng những 

giá trị mới cho thanh niên miền Nam. Cùng với các cấp học phổ thông, các 

viện đại học tư thục đã có những cố gắng nhất định trong việc xây dựng một 

nền học vấn hiện đại, phục vụ cho nhu cầu học tập ngày càng tăng cao trong 

xã hội miền Nam Việt Nam. 

Có thể thấy rằng, giáo dục đại học tư thục ở miền Nam từ năm 1957 đến 

năm 1975 tuy có những mặt hạn chế; sự học hỏi mô hình giáo dục Mỹ còn 

vụng về, rập khuôn, chưa có sự tinh chỉnh phù hợp dựa trên điều kiện, hoàn 

cảnh và truyền thống Việt Nam do thời gian tồn tại ngắn – nhưng trong suốt 

quá trình tồn tại của mình, các viện đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam 

(đóng ở nhiều địa phương: Sài Gòn, Đà Lạt, An Giang, Tây Ninh…) đã đào 

tạo được một đội ngũ nhân lực có trình độ, có khả năng hoạt động hiệu quả, 

giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống.  

Đặt trong bối cảnh xã hội miền Nam Việt Nam đang bị chiến tranh chi 

phối, sự ra đời, tồn tại và phát triển của các cơ sở giáo dục đại học tư thục ở 

miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 gắn liền với vai trò của các tổ chức, 

cá nhân đặt biệt là vai trò của các tôn giáo là một hiện tượng lịch sử khá độc 

đáo trong lịch sử giáo dục đại học Việt Nam.  

So với các viện đại học công lập, sự hỗ trợ về nguồn lực phục vụ đại học 

của chính quyền Việt Nam Cộng hòa cho các viện đại học tư thục tương đối 

hạn chế. Do vậy sự ra đời và phát triển của các cơ sở giáo dục đại học tư thục 

ở miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 đã để lại những kinh nghiệm lịch sử 

hữu ích trong việc quản lí và huy động các nguồn lực xã hội phục vụ sự phát 

triển giáo dục nói chung, giáo dục đại học tư thục nói riêng.  

Sự tồn tại và phát triển của đa số các viện đại học tư thục ở miền Nam từ 

năm 1957 đến năm 1975 gắn liền với sự bảo trợ của các tôn giáo nên sự phát 

triển của giáo dục đại học tư thục đã góp phần đáng kể vào việc khẳng định vị 

thế và vai trò của các tôn giáo trong đời sống xã hội ở miền Nam Việt Nam. 

Mặc dù thời gian tồn tại của các viện đại học tư thục ở miền Nam không 

dài, nhưng những kinh nghiệm phát triển giáo dục đại học tư thục ở miền 

Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (thành công và cả những hạn 

chế) là những bài học hữu ích đối với sự phát triển của giáo dục đại học tư 

thục Việt Nam đương đại. 
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INTRODUCTION 

  
1. REASONS FOR CHOOSING THE SUBJECT 

Insights about Vietnam history in the period 1954 – 1975 is often 

associated with anti-U.S. resistance war for national salvation of Vietnamese 

people. The historical problems of this period have been paid close attention 

by many researchers, so they are often war issues, cultural and social issues 

in South Vietnam which have not got enough attention. Therefore, studying 

private higher education in South Vietnam from 1957 to 1975 will contribute 

significantly to the understanding of the formation, organization and 

operation process of higher education institutions (HEIs) in the Southern 

Region before 1975, thereby contributing to the study of higher 

education history in particular, the social – cultural issues in the South 

Vietnam in general.  

With that awareness, based on the results of researching the 

establishment, organization and operation process of private HEIs, 

the thesis will make judgments and assessments about the private higher 

education in the South Vietnam before 1975. In the context of higher 

education in Vietnam in general and non-public higher education in 

particular, which are facing many problems in the current innovation 

process, it is thought that the advantages and disadvantages of private higher 

education in the South Vietnam from 1957 to 1975 should be analyzed and 

evaluated in detail. On that basis, the policies for private higher education 

will have the opportunity to compare in many different perspectives to find 

the most optimal methods. 

Regarding the scientific significance, the private higher education in 

particular and higher education in general in the South Vietnam in the period 

1954 – 1975 is one of many cultural and social issues which are still 

relatively new. Studying private higher education in the Southern Region 

from 1957 to 1975, therefore, will restore the picture of private higher 

education, making an important contribution to a more complete 

awareness of history of establishment, training objectives, organization and 

operations of private HEIs in the South Vietnam. 

The research results of the thesis will systematically and comprehensively 

reproduce private higher education in the South Vietnam from 1957 to 1975, 

significantly contributing to the systematization of private higher education 

materials in particular, modern Vietnamese higher education in general. 
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The study of private higher education in the South Vietnam from 1957 to 

1975 is a condition to understand more correctly, and have more scientific 

grounds than the policies for education and culture of the Government of the 

Republic of Vietnam under American patronage. 

Regarding the practical significance, in the context of reforming the 

education and higher education, especially the changing of policy for non-

public higher education with many issues being actively discussed, research 

content of the subject will make identification, evaluation of the 

characteristics, features, roles, contributions and limitations of the private 

HEIs in the South Vietnam from 1957 to 1975 from which to draw practical 

experience in developing non-public higher education in the current period. 

Researching private higher education in the South Vietnam on 

organizational and operational aspects (enrollment, programs, teaching 

content...) of private HEIs in the South Vietnam from 1957 to 1975 will 

contribute to determining the position of private higher education in the 

overall education in the South Vietnam. It is also a basis for comparison, 

thereby having a more accurate and complete view of the role of private 

higher education in Vietnam’s higher education today; identify scientific 

bases for educational managers to have a diverse, multi-dimensional view 

from the reality of Vietnamese education history, which is useful for policy-

making for private higher education. 

With these meanings, we realize that the selection of “Private higher 

education in South Vietnam from 1957 to 1975” as the content of my thesis is 

a suitable research direction, contributing to supplement a view of modern 

Vietnam’s higher education history. 

2. RESEARCH OBJECTIVES AND DUTIES 

Studying private higher education in the South Vietnam from 1957 to 

1975, the thesis has the following purposes: 

Reconstruction of the overall picture of private higher education (the 

policy of Saigon government for private higher education, the formation and 

development of major private HEIs) in the South Vietnam from 1957 to 

1975. On that basis, the thesis made judgments and evaluations of private 

higher education in the South Vietnam in this period; draw some experience 

in managing and mobilizing resources to develop private higher education. 

Regarding research tasks, thesis: 

– Clarify the policy of Saigon government for higher education and 

private higher education, the formation of private HEIs in the South Vietnam 

from 1957 to 1975; the organization of these HEIs through the researching 
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of major private HEIs: Dalat University, Van Hanh University, Cao Dai 

University, Hoa Hao University, Minh Duc University.  

– Detail the operation process of private HEIs in the South Vietnam with 

the main contents: training objectives; problems of personnel; facilities for 

teaching and learning; enrollment and assessment of learners; curriculum and 

teaching content; scientific research, foreign affairs and other operations of 

private HEIs.  

– Draw the comments on the characteristics and features of private HEIs 

in the South Vietnam from 1957 to 1975, assess the role, contributions and 

disadvantages of HEIs. 

3. RESEARCH SUBJECTS AND SCOPE 

Private higher education in the South Vietnam from 1957 to 1975 is a 

relatively broader comprehensive problem and have many other related 

contents, so within the scope of the thesis, to solve the research objectives, 

the research subjects and scope are limited as follows: 

– Regarding the research objectives, our thesis mainly studies on: 

+ The establishment and development of private HEIs in the South 

Vietnam from 1957 to 1975 (in the control area of the Republic of Vietnam 

Government). 

+ Organization of private HEIs in the South Vietnam from 1957 to 1975 

with 5 major private HEIs: Dalat University, Van Hanh University, Cao Dai 

University, Hoa Hao University, Institute Minh Duc University. Other 

private higher education institutes will be presented when there are research-

related contents to clarify research issues. 

+ Operation of private HEIs in the South Vietnam from 1957 to 1975, 

including: facilities for teaching and learning, building human resources to 

serve universities (teaching, research...), admissions issues (enrollment, 

entrance exams...), examinations in the training process, certificate, 

programs and teaching content...  

– Regarding the scope of the research, on the basis of the objectives and 

the thesis’ requirements, the research space of the subject is Southern 

Vietnam (with universities within the scope of the survey) and the research 

time from 1957 (the milestone of establishing Dalat University) until 1975. 

4. REFERENCES 

– Original materials (formed during the existence of private HEIs): this 

is the primary source providing direct information with high reference value 

from which to make scientific arguments and solve the main research 

contents of the thesis. This source of information we mainly refer to archives 
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from the National Archives Center II (HCMC) and personal collections. This 

source includes major categories such as: Official Gazette, documents 

relating to the establishment and organization of private HEIs in South 

Vietnam; guidelines for students, brochures about private HEIs and 

universities in South Vietnam; conference proceedings, summaries of 

seminars; press materials published before 1975 in the South Vietnam. 

– Research projects and articles published at home and 

abroad: including studies of many authors who have participated in teaching 

and managing at universities in the South Vietnam before 1975. Other 

authors wrote about higher education in general in South Vietnam at home 

and abroad (published, introduced after 1975). 

– Fieldwork documents in the localities which are formerly the places 

where private institutions and universities are based (Dalat, Ho Chi Minh 

City, An Giang, Tay Ninh). Documents interviewing related people. 

– Internet: provide some documents and articles of authors published 

abroad, old images... about private HEIs in the South Vietnam before 1975. 

5. RESEARCH METHODS 

Regarding research methods, standing on the point of view of dialectical 

materialism and historical materialism, the Vietnamese Communist Party's 

views on historical issues, we use research methods mainly following: 

– Historical and logical method: historical method to describe, reproduce 

a rich, diverse and detailed picture in the development process of private 

HEIs in the South Vietnam; the logical method is used to provide an 

overview, comment and evaluate the feature of private higher education 

development based on a comprehensive description of private HEIs in the 

South Vietnam from 1957 to 1975. 

– Specific methods, including: 

+ Methods of collecting written documents: is the main method we use to 

collect materials directly and documents indirectly related to the research 

subject. 

+ The method of interviewing (related people): serving the retrieval of 

documents; compare and check the sources of written documents with field 

materials. 

+ Fieldwork: is an important additional method to help us compare and 

check the truth of written documents and witness documents. 

+ Statistical method: make quantitative assessments base on statistics 

data. 
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+ Comparison method: we use to check and compare data when there are 

differences as well as finding similarities in the historical resources. 

Other support: taking photos, audio-visual recording, ... 

6. NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS 

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 
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education in history; contribute to the planning of non-public/private higher 

education policies in the current period. 

7. THE THESIS STRUCTURE 

About the layout, in addition to the Introduction, Conclusion and List of 

references, the thesis content is divided into 04 chapters, as follows: 

– Chapter 1: Research overview  

– Chapter 2: Background and formation of private HEIs in the South 

Vietnam from 1957 to 1975 

– Chapter 3: Organization and operations of private HEIs in the South 

Vietnam from 1957 to 1975 

– Chapter 4: Some comments 

In addition, the thesis also has the annex of images and documents related 

to the thesis content. 

   

 

CHAPTER 1. RESEARCH OVERVIEW 

  

1.1. RESEARCH OVERVIEW 

Private higher education in the South Vietnam from 1957 to 1975 has not 

been considered and studied systematically and comprehensively by many 

people. As of 2018, there have been only a number of individual articles and 

studies on a number of issues related to private higher education in the South 

published at home and abroad or introduced in some forum on education, 

which includes a history of private HEIs or some private higher education 

content in the South Vietnam from 1957 to 1975. Studies on private higher 

education in the South Vietnam from 1957 to 1975 can be divided into the 

following main stages: 

1.1.1. The period before 1975 
During this period, private higher education studies were primarily led by 

professors of universities in the South Vietnam, managers in educational 

regulators of the Republic of Vietnam Government, put in overall concern 

for higher education. As a result, some articles and surveys have been 

published scatteredly in journals and seminars... introducing education in 

general and private higher education in South Vietnam in 

particular. The author Nguyen Van Hai had a research on education 

(Education in Vietnam, 266 pages), published in 1970 in Hue and some other 

authors (Nguyen Dang Thuc, Nguyen Van Phu, Pham Van Thang, Doan Viet 

Hoat, Vu Quoc Thong,... ) 
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In 1975, the author Nguyen Thanh Trang had a study on “Private higher 

education and development issues” published in the Journal of Ideologies 

(No. 48, 01-1975). In the study, the author has presented an overview of the 

development of the private HEIs in the South… 

Some documents published in the South in this period directly mentioned 

the private higher education and also described an overview of the 

organization and operation process of private HEIs. Specifically it may 

mention the documents: This is the university – guidance document on the 

organization and operation of universities, the 5th re-edition published by 

Youth Movement of the Catholic University of Vietnam (1970, 448 

pages); Instruction for the Faculty of Literature and Human Sciences of Van 

Hanh University (1971); Instruction for the first academic year 1971 – 

1972 (Guidelines for students of Cao Dai University, 1971); Guidelines for 

students of the course 1972 – 1973 of Dalat University (1972, 141 

pages); Guidelines for students in the academic year 1973-1974 (Dalat 

University, 1973, 174 pages); Guidelines of the academic year 1972 – 1973 

for the Faculty of Buddhist Studies, Van Hanh University (1972) ; Guidelines 

for the academic year 1973 – 1974 (edited by the Office for Training in 

collaboration with the faculties of Van Hanh University, 480 pages) gave a 

detailed introduction to the history of formation, organization and operation 

process of faculties of Van Hanh University; Guidelines for college 

education in Vietnam (744 pages) published by Dac Lo Psychological Career 

Department in 1974 in Saigon presents quite a full history of formation, 

organization, training programs... of many HEIs in the South (public, 

private)... These documents have introduced quite an overview of the private 

HEIs in the South Vietnam, the history of formation, organizational 

structure, and enrollment procedures, study programs, certificates, and other 

activities in university... 

It can be seen that most of the documents and writings of the authors 

published during in this period mainly refer to the issues of formation history, 

training process, curriculum of each university; they have not had 

conditions to study in depth the complete system of organization and 

operation process of private HEIs in the South Vietnam. 

In general, the author of the articles, the above documents are mostly 

working or have close contact with HEIs in the South Vietnam, so the access 

to and understanding of private HEIs is relatively favorable and the amount 

of information in the articles is quite rich. However, in comparison with the 

studies of the authors in the North Vietnam in the later stages, the writings 
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of the authors above due to its “talking about themselves”, so the authors’ 

evaluation is more or less objective, some articles are purely introductory 

about HEIs or universities. 

1.1.2. Period 1975 – 2018 
From 1975 up to 2018, the study of private higher education in the South 

Vietnam from 1957 to 1975 received the attention of some researchers. This 

phase can be divided into two main directions, that is the research direction of 

the authors published in Vietnam and the research of the authors published 

abroad. 

– For the research results of the authors published in Vietnam, the 

years after the reunification of the country, the study aimed at assessing and 

summarizing the resistance against the Americans of the Vietnamese people 

was many people, many agencies concerned. As a result, a number of articles 

and researches on some areas of social life in South Vietnam, including those 

related to the history of education in general and higher education (public 

and private) in the South in particular has been published in a number of 

works such as the report of the author Phong Hien “Some ideological tools 

serving the new colonialism of the U.S. in South Vietnam” in the Collection 

of American neo-colonialism theme series in South Vietnam (Volume 3, 

1978). This report gave a brief introduction of the higher education system 

(public and private) in South Vietnam. 

The author Bui Thi Kim Quy, when referring to some characteristics in 

the conspiracy to exploit the religion of neo-colonialism in South Vietnam 

(in the period of 1954 – 1975), printed in the Culture and Arts of the South 

under the American – puppet regime (volume II, Cultural Publishing House, 

Hanoi, 1979) paid attention to the development of the Catholic Church in the 

South regarding education when presenting the development of “Catholic 

University in Dalat with 500 students”. 

In 1981, the author Lu Phuong with the American Cultural and Ideology 

Invasion in South Vietnam introduced to reader the culture and ideology in 

the South during the 21 years of the U.S. war invading Vietnam. Among the 

many contents of the work, the author mentioned a number of issues related 

to private HEIs in the South Vietnam. 

In general, the research trend of domestic authors in the two decades after 

the reunification of the country does not appreciate private HEIs as well as 

general higher education in the South Vietnam before 1975, it was 

considered only a tool in cultural and ideological policy of American. 
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From the 1990s to the present, together with the process of renewing the 

country in many fields, studies of domestic authors on private HEIs in South 

Vietnam before 1975 in this period has different assessments than before. 

In the year 1999, the author Ho Huu Nhut, in the work History of 

education in Saigon – Ho Chi Minh City (1698 – 1998) introduced 

the process of development of education system under the Republic of 

Vietnam Government. As for private higher education, this is not an 

independent subject of the author's investigation, the author only presents a 

number of major private HEIs in the South in the overall HEIs under the 

Republic of Vietnam. 

The author Vo Van Sen et al. in a report summarizing the subject of 

scientific research Higher Education in South Vietnam during the period 

1954 – 1975 (Vietnam National University-Ho Chi Minh City, 2008) 

described 9 private HEIs in South Vietnam. However, due to the scope of the 

research is the entire higher education system (public, private) in South 

Vietnam, so the specific issues of private higher education, the authors have 

no conditions to present a complete, systematic. 

In 2016, the author Hoang Thi Hong Nga in the doctoral thesis in history 

Higher education under the regime of The Republic of Vietnam (1956 – 

1975) (VNU) said that: 

“Private HEIs in South Vietnam after 1965 were newly established, 

including Minh Duc University, Cao Dai University, Hoa Hao University, 

Cuu Long University, Tri Hanh University, La San University, Phuong Nam 

University, Women's Academy Régina Pacis, Vietnam Computing 

Company. In the context of increasing demand of students, on the other hand, 

buildings, laboratories, libraries, university lecturers... of public HEIs are 

seriously lacking; structure of public HEIs heavily not change promptly to 

the needs of South Vietnam, the private HEIs thus begins the formation of 

many more to relieve the pressure.” However, because it is not the main 

subject of the thesis, so the author's surveys have not yet covered all the 

issues of private higher education in the South Vietnam. 

In general, the works mentioned private higher education in the South 

Vietnam after 1975, for various reasons not yet generalized, not presented in 

a systematic and comprehensive about organization and management and 

operation of private HEIs in the South Vietnam from 1957 to 1975. 

– For the results of the study published abroad by the authors 

(Vietnamese and foreign authors), most studies on private higher 

education in South Vietnam after 1975 by these authors was made from the 
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1990s back. It may mention some researches of several authors such as Do 

Huu Nghiem (with the study of “Dalat University in the heart of the 

Vietnamese people 1957 – 1975”), Lam Vinh The, Bui Duy Tam and 

Nguyen Huynh Mai… 

Specifically, in 2006 author Nguyen Thanh Liem (the chief 

editor) published Education in the South Vietnam before 1975 in the 

U.S. This is a collection of articles written by Vietnamese overseas authors 

on education in general and higher education (public and private) in South 

Vietnam in particular in the period 1954 – 1975. 

For overseas Vietnamese authors, due to their inherent connections to 

private HEIs in South Vietnam, the writers' writings have the advantage of 

source material, rich data... However, most articles only stop at presenting, 

introducing, or simply feeling, reminiscing about universities in the South 

Vietnam. The analysis, evaluation and comparison are more or less limited. 

Particularly for foreign authors and Vietnamese research’s results 

published abroad, the interest in Vietnamese higher education is mainly due 

to the cooperation of research and cooperation with agencies and groups, 

officials and individuals in Vietnam for more than two decades in the late 

twentieth century and early 21st century. And that concern is mainly related 

to the higher education system (including non-public higher education) in 

Vietnam during the renovation period. The knowledge about higher 

education in the South in the period 1954 – 1975 was quite limited. The 

authors research private higher education include: David Sloper and Le Thac 

Can (1995): Higher Education in Vietnam: Change and Response; Gerald 

W. Fry and Pham Lan Huong (2002): The Emergence of Private Higher 

Education in Vietnam: Challenges and Opportunities; Thomas Charles 

Reich (2003): Higher Education in Vietnam: USAID Contract in Education, 

Wisconsin State University-Stevens Point and Republic of Vietnam. In this 

thesis, the author presented (briefly) the formation of a number of private 

HEIs in the South Vietnam from 1957 to 1975; Le Dong Phuong (2006): The 

Role of Non-public Institutions in Higher Education Development of Vietnam 

(doctoral thesis in education, Hiroshima University); Jonathan D. London 

(2011): “Education in Vietnam: Historical Roots, Current Trends” (in 

Education in Vietnam, Institute of Southeast Asian Studies). 

In the process of surveying the research situation related to the research 

subject, we found that until 2018, no author has been interested in a 

comprehensive and systematic study of private higher education in the South 

Vietnam from 1957 to 1975. 
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1.2. ACHIEVED RESULTS AND PROBLEMS TO BE FURTHER 

RESEARCHED 

Studying the research results of the previous authors, we found that, 

articles and research works published in Vietnam and abroad have mentioned 

private higher education in the South Vietnam from 1957 to 1975 in different 

angles and levels. However, those studies are still mainly present the history 

of formation, the development process or a general description of each 

private HEIs. The systematic and complete studies on organization and 

operation process aimed at providing comprehensive awareness and 

appreciation of private higher education in the South Vietnam from 1957 to 

1975 based on objective research so far has not been conducted. 

The results of research about private higher education in the South 

Vietnam from 1957 to 1975 have been mainly reflected in the following 

aspects: 

– The articles, researches published in journals, presentations at conferences, 

websites, personal blogs have introduced, statistics, descriptions 

(incomplete) about private higher education in the South – with the 

limitations of the study period, sources and scope of the survey, research 

content, approaches are not really optimal – outcome of the these researchs much 

more personal. The data, scientific arguments and comments of the 

authors therefore, incomplete the generalization, comprehensive and systematic 

when presenting private higher education in the South Vietnam. 

– Some thesis on the history of education, economics, scientific 

reports defensed and published in Vietnam or abroad, despite the appropriate 

approach (depending on specific research subject) but private higher 

education in South Vietnam before 1975 was not the main object of this 

scientific thesis, the results were limited in the research objectives of the 

thesis, scientific reports. 

– Research on private higher education in the South Vietnam before 1975 

by domestic and foreign authors mainly considering and introducing the 

history of formation and operation process of private HEIs (except for the 

thesis of Hoang Thi Hong Nga and Vo Van Sen Sen et al.’s report, we 

mentioned above) that have not considered private higher education in South 

Vietnam as a subject of interest independent observations on which to base 

generalizations. This approach is common in studies that mention private 

HEIs in the South probably stemming from the difficulties of the authors in 

fully accessing the source of the material about private higher education in 

the South during this period. 
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From these results, we found that perceptions of the formation and 

development of private HEIs in the South Vietnam from 1957 to 1975 – as 

an independent research subject – is very limited, so our thesis will focus on 

the following main contents: 

– The formation of private HEIs in the background of Southern society. 

– The organization of private HEIs in the South Vietnam.  

– Operations of private HEIs in the South Vietnam.  

– Assessment and evaluation of private higher education in the South 

Vietnam. 

SUB-CONCLUSIONS 

In general, it can be seen that private higher education in South Vietnam 

from 1957 to 1975 is a historically unexplored, systematic and 

comprehensive. And because it is not yet an independent object of in-depth 

studies, research sources that have not been thoroughly explored by the 

authors of research studies, the views and methods of research are mainly 

directed towards describing history (featured studies mainly describe private 

HEIs) that have not really paid attention to the synthesis and comparison, so 

the judgments therefore imcomplete the generalization of private higher 

education in South Vietnam in a particular historical period. 

The issues that required to be researched about private higher education 

in South Vietnam from 1957 to 1975 in this thesis are necessary, in the 

context that needs a full and comprehensive study of a a special part of 

modern Vietnamese higher education: private higher education. 

 

 

CHAPTER 2. BACKGROUND AND FORMATION OF PRIVATE 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE SOUTH 

VIETNAM FROM 1957 TO 1975 

 

2.1. BACKGROUND OF PRIVATE HIGHER EDUCATION UNDER 

THE REPUBLIC OF VIETNAM REGIME 

In this section, the thesis presents the historical context, the premise 

leading to the formation of private HEIs in the South, including the situation 

of South Vietnam in the period of 1954 – 1975 with developments in military 

and politics. The social and economic situation leads to the need of the 

establishment of private HEIs; the policy of the Republic of Vietnam 

government for higher education and private higher education, the 
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continuation of the traditional French higher education after 1954 in South 

Vietnam... 

2.2. THE FORMATION OF PRIVATE HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS 

The thesis surveys the formation of 5 major private HEIs, including: Dalat 

University, Van Hanh University, Minh Duc University, Hoa Hao 

University, Cao Dai University and other private HEIs such as Southern 

University, Dan Tri University, Vietnam Company Computing, Régina Pacis 

Institute, Cuu Long University, Tri Hanh Academy, Canh Tan University, 

Dong Nai Technical University, Thanh Nhan Pedagogical University, Lasan 

University, Minh Tri Academy… 

SUB-CONCLUSION  

In the social situation of South Vietnam in the period of 1954 – 1975 with 

great changes in politics, military as well as socio-economy, the  Government 

of the Republic of Vietnam had quite suitable policies for education 

development, especially higher education and private higher education, is a 

significant effort to build human resources for the development of all fields 

of the society of South Vietnam in confrontation with the socialist North. 

 

 

CHAPTER 3. ORGANIZATION AND OPERATIONS OF PRIVATE 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE SOUTH 

VIETNAM FROM 1957 TO 1975 

 

3.1. ORGANIZATION AND PERSONNEL IN PRIVATE HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS 

Regarding the organization, according to the general rule, the leader of a 

private HEIs is a rector, assistant to the rector has a secretary general, the 

rector recommended the Minister of National Education to appoint. The 

rector is responsible for managing and comprehensively managing all 

activities of the university. With his responsibility, the rector will enforce the 

resolutions of the University Council; annual report on the university's 

operations; final resolution of disciplinary measures applied to students. 

The rector is also the chairman of the University Council. The council is 

often tasked with covering the university's administrative, financial, and 

academic affairs. 

Regarding the organization of faculties (member of university), each 

faculty is under the control of a dean. The dean is appointed by the decree of the 
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Minister of National Education, at the request of the rector, according to the 

election results at the scientific councils. 

In terms of personnel, for a long time, along with financial issues, the 

difficulties in human resources serving university have always been a 

important issue for private HEIs in the South. The teaching staff of private 

HEIs is mostly visiting lecturers from major public HEIs (from Saigon, 

Hue...). 

The contingent of teaching and management staff of the private HEIs in 

the South from 1957 to 1975 has been paid attention to building. But 

compared to the public HEIs and compared to the actual needs of the HEIs, 

it is still quite modest due to both objective and subjective difficulties. The 

amount and quality of trained personnel has not met the increasing demand 

of private HEIs due to the rapidly increasing number of students enrolled. 

3.2. INFRASTRUCTURE 

In order to meet the increasing teaching needs, private HEIs in South 

Vietnam from 1957 to 1975 have flexible and the initiative policies in 

building facilities and teaching equipment. Private HEIs – in addition to the 

limited support from the national budget – have received positive financial 

and material facilities support from domestic and foreign organizations and 

individuals to serve training, scientific research... 

In general, the facilities of private HEIs in the South Vietnam were 

initially modest. Most of these establishments are from religious institutions, 

from organizations and individuals, and then equipped with some additional 

equipment, built some more laboratories... Dalat University was established 

on the basis of the mobilization and investment of Dalat University 

Foundation (Vietnam Catholic Church); Van Hanh University took two years 

after its establishment (1966) to build its own building consisting of a 4-

storey building as a place for the rector’s office and the departments... 

For the late established private HEIs (established after 1970), the problem 

of building facilities, investing in equipment for teaching is very difficult. 

These universities have to borrow both the facilities of the religious 

organizations and some other facilities to serve the teaching and 

administration institutes (Cao Dai University borrow buildings in the 

precinct of Cao Dai Holy See (Tay Ninh) to serve as a teaching place, Hoa 

Hao University opened its first school year at a temporary facility called the 

Community Social Center of An Giang Province (1970), later moved to a 

new facility built by Hau River, near Vam Cong ferry...) 
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In general, private HEIs in the South Vietnam before 1975 had special 

efforts in building facilities and equipment for training and administration. 

However, due to various difficulties (U.S. aid reduced, the political and 

social context was not favorable due to the war situation), the investment in 

building facilities of newly established universities was more limited than 

private HEIs established previously. The facilities of many new private HEIs 

are therefore temporary, having to borrow the facilities of religious 

organizations and other facilities to serve the training... 

3.3. TRAINING  

In this part of the thesis, we present the main tasks in implementing the 

training process of universities, including:  

– Admission and assessment learners during the training process 

Basically, private HEIs in the South Vietnam before 1975 recruited in 3 

ways: enrolling in the school (popular in academic schools: literature, law, 

social science...); conditional admission (depending on faculty) and holding 

entrance exams (quite a few faculties of private HEIs recruit by this way). 

Examination rules (examinations and graduation exams), the examination rules of 

private HEIs in the South this time have many similarities... 

– Training programs and teaching content 

Regarding training mode, private HEIs in the South do not organize 

training in a unified training mode but in many different modes, including 

certificates, annals and credits depending on each faculty and depending on 

time. 

In terms of the content of each academic year, almost every first year in 

the curriculum of all faculties is aimed at giving students a clear sense of the 

profession they are studying. Entering the second year, students continue to 

study the contents that have been studied in the first year in addition, students 

are also expanded and studied some specialized knowledge. By the third and 

fourth years, students continue to complete specialized knowledge in the 

field of study, and if they pass the final exam, students will be awarded a 

bachelor's degree. 

For graduate level, the curriculum usually lasts for 2 years (some majors 

last longer as medical specialties). The content of the program focuses on in-

depth knowledge of the specialties that students study. 

3.4. SCIENTIFIC RESEARCH, EXTERNAL AFFAIRS, OVERSEAS 

STUDY 

About scientific research, private HEIs in the South during their existence 

have made contributions in the fields of scientific, especially in the study of 
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social science issues and humanities (translating, publishing books, forming 

magazines to publish research works, collecting, researching documents...) 

In addition to scientific research activities, private HEIs in the South also 

actively participate in international exchange and academic activities. 

As the two largest private HEIs in the South, Dalat University and Van 

Hanh University have good relations with foreign educational and cultural 

organizations. Many study abroad programs for students and lecturers who 

have a higher demand for learning and studying have effectively served the 

teaching and learning of these university lecturers and students. Study abroad 

programs have brought students to India, USA, Taiwan, Canada, France... 

Van Hanh University is a member of many regional education institutions 

such as the Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning, 

the Southeast Asian Social Science Association... 

3.5. OTHER OPERATIONS  

Private universities in the South have paid attention to the issues of 

student scholarships, medical care in universities, inter-campus student 

exchanges, and extra-curricular activities for students. In particular, in the 

context of the South society in the period 1954 – 1975, in harmony with the 

common struggle of the nation in the war against America, the students of 

private HEIs were joined with students of public HEIs actively participate in 

anti-war, anti-militarization in school, anti-dictatorship for the peace for 

nation... 

SUB-CONCLUSION  

About personnel administration, considering the process of formation and 

development of private HEIs in South Vietnam in this period, it can be seen 

that the organizational model of private HEIs in the South has been 

increasingly influenced by the organizational model of American 

universities in the development process of universities. 

Private universities in the South before 1975 have made special efforts in 

building facilities and equipment for training. Private HEIs have received 

investment from the national budget, from aid of organizations and 

individuals at home and abroad. Especially during this time, the role of 

religious organizations (Catholic, Buddhist, Cao Dai, Hoa Hao) is very 

important in creating financial resources for private HEIs. 

Regarding enrollment, private HEIs in South Vietnam from 1957 to 1975 

did not have similarly regulations on organizing enrollment and managing 

the training process. Private HEIs are free to decide on this work. Although 
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there are differences, basically, the enrollment of private HEIs in the South 

still ensures certain similarities. 

About the curriculum of teaching content, it can be seen that the fields of 

humanities study in many schools have not paid much attention to the 

subjects related to Vietnamese culture and history, the curriculum is still 

heavy and stereotyped according to the training program of European and 

American universities. 

In general, it can be seen that the operations of private HEIs in the South 

from 1957 to 1975, from the construction of facilities, organizing the 

enrollment and assessment students in the process of learning to organize 

training programs, teaching content... all have their own nuances. However, 

due to the short duration of existence, the imprint of Vietnam in these 

universities seems to be very weak. What the slogans “Humanity – National 

– Liberal” and “National – Science – Humanity” of the Republic of 

Vietnam's government as well as universities are always trying to promote 

but in fact not yet fully implemented enough.  

.  

 

CHAPTER 4. SOME COMMENTS 
 

4.1. CHARACTERISTICS AND PROPERTIES 

– Religious imprints in the operation process of private HEIs   

Major private HEIs in the South from 1957 to 1975, due to the formation 

process close related to religions, during the development of universities, 

religious imprints in the operations of the universities is shown quite boldly. 

This is because the government has given considerable attention to the 

position of religions in the social life in the South, the role of religions in 

particular in working with the government to solve urgent issues of South 

Vietnam’s society including education and higher education. 

– Autonomy for higher education  

 “The universities are entitled to be autonomous”. That is the content 

specified in the Constitution of the Republic of Vietnam. Autonomy 

expressed in the government of the Republic of Vietnam, directly throughout 

the Ministry of Education, is not deeply involved in the internal affairs issues 

of universities, from organization, enrollment to training program and 

teaching content. This feature has created the most favorable conditions for 

private HEIs in the South to bring into full play their capabilities in the 

process of running university activities. 
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Flexibility and creativity are the general operating motto of private HEIs 

autonomy. This is expressed through various forms of training, multilateral 

in cooperative relations with organizations and individuals at home and 

abroad, taking every opportunity to have more financial sources and facilities 

serving university....  

– The “openness” and generalization in the training program  

The “openness” characteristic is seen as a prominent feature of private 

higher education in the South. This feature manifests itself through the 

flexible training program, curriculum without framing or subject to rigorous 

content regulations that are always adjusted and updated to ensure students 

have access to new and practical scientific knowledge and associated with 

vivid reality. The training program to be able to graduate from a bachelor's 

degree is quite flexible, creating many choices for learners in the process of 

approaching higher education. 

4.2. ROLES, SOME CONTRIBUTIONS AND LIMITATIONS 

– Role for education and higher education in the South Vietnam 

In the overall context of the education of the Republic of Vietnam, private 

higher education in South Vietnam is an integral part in contributing to 

solving the training needs of the education system. The education of any 

nation and regime is to serve that nation and regime, in the context of South 

Vietnam in the period 1954 – 1975, private higher education with its special 

positions, was together with public higher education to resolve practical 

needs in training highly qualified human resources to serve the South’s 

society (under the Republic of Vietnam).   

– Roles for religions and society in the South Vietnam 

With their functions and positions, private HEIs in the South (along with 

public HEIs) have made efforts to actualize the university's uses for social 

life. In fact, however, higher education in the South (private, and even public) 

has been strongly influenced by the demand for human resource training of 

a society in a war situation – an “abnormal” society. 

Due to the particular of the formation process (most of the major private 

HEIs in the South are under the patronage of religions), these private HEIs 

beside the usual social functions of  higher education institution is also a 

place for religions to “add credibility to the church”. 

Socially, private HEIs have made significant contributions to solve the 

educational needs of many social groups, from students who have just 

graduated from high school to those who already have jobs to improve their 

qualifications or discharged soldiers. 
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– Human resource training  

From 1957 to 1975, together with public HEIs, private HEIs in the South 

contributed an important part in training human resources to serve all fields of 

social in the South (refer to Table 4.5.). 

Table 4.5. Comparing the number of students between a number of 

private HEIs and public HEIs from the academic year 1958 – 1959 to the 

academic year 1973 – 1974. Source: USAID Education. Cited according to 

[153; 48] 

Academic year 
Private 

universities 

Public 

universities 

Percentage of comparison between 

private university students and 

public university students 

1958 – 1959 49 7,115 0.12 % 

1959 – 1960 187 9,691 1.92 % 

1960 – 1961 316 12,773 2.47 % 

1961 – 1962 426 15,142 2.81 % 

1962 – 1963 459 17,509 2.62 % 

1963 – 1964 444 20,614 2.15 % 

1964 – 1965 1,836 23,215 7.90 % 

1965 – 1966 1,830 26,452 6.91 % 

1966 – 1967 2,316 31,645 7.31 % 

1967 – 1968 4,050 32,265 12.55 % 

1968 – 1969 4,750 36,829 12.89 % 

1969 – 1970 5,570 41,956 13.27 % 

1970 – 1971 8,080 48,024 16.82 % 

1971 – 1972 9,855 59,680 16.51 % 

1972 – 1973 12,131 75,973 15.96 % 

1973 – 1974 13,143 79,819 16.46 % 

 

– Organization model and university management method 

In the trend of gradually abandoning the French-style higher education 

model to switch to the governance model of American universities in general 

in the 1960s in the South, private HEIs were opened in this time quickly 

adapted, selected the governance model in line with the policy and direction 

of the Republic of Vietnam's government. 

About the organization, leader of a university is a rector; run all aspects 

of the university with the University Council and the Administrative Council 

and their affiliated agencies responsible for all activities in the university. 

Decisions on the establishment of faculties, committees, examinations, 



20 

 

 

internal personnel... are decided by the university with full discretion based 

on the general regulations of the Ministry of Education. 

This organizational model of private HEIs and its effective operations can 

be seen as typical for the private higher education model in the South from 

1957 to 1975. Results achieved in the operation process of these private HEIs 

in many respects can be considered as a testament to the need to give 

autonomy strongly for HEIs. 

– Some shortcomings  

+ Private HEIs, due to the context of the formation and the goal of 

establishing universities, training mainly in the fields of literature, law and 

humanities, the science and technology sectors has not been noted for 

development (especially in the early stage). 

+ The influence of the U.S. on the organizational model and aid in the 

process of private HEIs is clearly. This has made the independence in the 

development process, its own identity and the imprint of Vietnam in the 

operation process of private HEIs in the South are more or less limited. 

+ The operations of private HEIs are strongly dominated by war and 

political situation. 

+ Training program is still heavy on theory... 

+ The lack of teaching staff (private HEIs often need visiting lectures 

from public HEIs). 

4.3. SOME EXPERIENCES 

Since the first non-public university was established in 1988 until now 

(2018), private higher education in Vietnam has had three decades of 

development after the reunification of the country, contributing to shaping 

the face of contemporary Vietnam higher education. However, there are still 

problems that arise during the development of this type of higher education, 

but one of the most obvious manifestations is that there are considerable 

differences between state policy and practice in the operation process of 

universities. 

Regarding the position and role of private/non-public higher education in 

Vietnam, due to the relatively slow process of re-establishment and 

development, there is a lack of inheritance and continuation of private HEIs 

– which has shaped quite well in South Vietnam before 1975, so the position 

of private HEIs in the nation's higher education system is also quite modest 

compared to other countries in Asia. 

Studying private higher education in the South Vietnam from 1957 to 

1975, comparing with the development of current non-public/private higher 
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education, it can be seen that the policy of the Saigon government towards 

private higher education in the South from 1957 to 1975 is relatively 

unaltered. Private HEIs in the South have gained the necessary support in the 

process of establishment and operation. 

In terms of organization and operation process, private HEIs in the South 

have gained flexibility in governance by strong autonomy. This is reflected 

in all aspects of university activities (enrollment, training, facilities, 

administration personnel, scientific research, foreign affairs and other 

activities). Based on that historical reality, it can be seen that the state 

required to continue reforming policies for non-public/private higher 

education to promote the potential and advantages of the private sector to 

development higher education in Vietnam. Besides, it is necessary to pay 

attention to the role of religions in working with the state to solve the demand 

of training human resources for the country. 

On their side, universities must also respect the separation between higher 

education institution and political realm (relative independence). Avoid 

using university as a tool to implement political purposes. 

SUB-CONCLUSION  

It can be seen that from 1957 to 1975 private higher education in the South 

had certain successes in locating the organizational model, gradually 

completing the enrollment process with various ways, suitable in accordance 

with the conditions of universities and the reality of South Vietnam society. 

Examinations problems, training programs, and teaching contents in 

universities are organized in the spirit of autonomy and requirements for 

academic freedom in the process of teaching and scientific research. 

Activities of scientific research and external affair of private HEIs in 

South Vietnam at this time are quite diverse in form, with some initial 

achievements in many fields. 

Studying private higher education in the South from 1957 to 1975, 

comparing with the development of current non-public/private higher 

education, we find that inheriting and refining experiences (success and 

limitations) in the development of higher education from history, 

contributing to the inheritance and shaping of increasingly relevant policies 

for the development of private higher education in particular, Vietnam's 

higher education is necessary in general.  
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CONCLUSIONS 

 

In conclusion, it can be seen that, in the social context of South Vietnam 

in the period 1954 - 1975 with great fluctuations in politic, military as well 

as in socio-economy, the government of the Republic of Vietnam had quite 

appropriate policies to develop education in general and private higher 

education in particular, are an attempt to build base of human resource for 

the development of South's society in all aspects in the confrontation with 

the socialist in the North.  

The formation of private HEIs, from Dalat University - the first private 

HEIs established in the South in 1957 - to the private HEIs subsequent, were 

often associated with the role of organizations, individuals and especially 

religions. This is a remarkable feature that needs to be studied when 

considering and assessing the process of formation and development of 

private higher education in the South Vietnam from 1957 to 1975.  

Although private HEIs were formed and developed later than public HEIs 

and increasingly influenced by the model of American higher education in 

many aspects (from the philosophy of education, organization and 

administration to programs and teaching contents...), but private higher 

education in the South from 1957 to 1975 made many efforts to improve the 

organizational model as well as have many methods to promote efficiency in 

the operation process, contribute to the South Vietnam education. 

About organization, along with the development process, the 

organizational model of private HEIs in the South has been increasingly 

influenced by the organizational model of American higher education. Under 

the influence of U.S. aid programs, the organization of HEIs in the model of 

French higher education - shaped from the beginning of the 20th century - has 

gradually faded, especially since the early 1970s. The autonomy in the 

organization and operation process of higher education is respected by the 

government and its private HEIs. 

Regarding operation process, despite the war situation, the budget has 

limited but based on the financial resources from organizations, individuals 

as well as the support of religions, private HEIs in the South have been made 

special efforts in the construction of facilities and equipment for training. 

During this time, the role of the religious organizations was very important 

in the financing for the operation process of private HEIs under the auspice 

of religions. 

The admission and training program of private HEIs was quite flexible, 
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the content of the training program was "open", emphasizing the 

applicability ... with the goal of training students' ability to solve practical 

issues of life, outstanding scientific research activities with researches in all 

fields of social sciences, paid attention to foreign affair activities and many 

activities inside and outside the university have created its own nuance of 

private HEIs in the South. However, due to the short time of existence, the 

"imprint of Vietnam" in these private HEIs does not seem to be really clear. 

What the slogan "Humanistic - Nationalistic - Liberal" and "Nationalistic - 

Scientific - Humanistic" of the government as well as the private HEIs 

always tried to promote but in reality have not been fully implemented. 

Along with public  higher education, private higher education are 

considered the quintessence of society, which is the desirable destination of 

a young generation people in South Vietnam. And with that position, private 

higher education have affirmed their role in training human resources with 

practical capacity, partly meet the needs of human resource for the 

development of South Vietnam's society under the regime of the Republic of 

Vietnam. 

The general higher education that the U.S. and the Republic of Vietnam 

government tried to build in the South during the 21 years of war was a 

wartime education, tasked to serve directly or indirectly for the war of 

American aggression. But in its intentions for Vietnam, the U.S. "still directs 

it to serve longer-term goals, the goal of building the South into a typical 

neo-colonial, a capitalist society totally dependent on the U.S.” [106; 156]. 

In this context, private HEIs have made efforts to actualize the uses of 

university for all aspects of social life. However, in fact, higher education in 

South Vietnam (both private and public higher education) has been strongly 

influenced by the situation of war in this time, so the uses of university are 

therefore limited from the matters of the circumstances of the war. 

The role of the university is to "transmit and foster understanding" [61]. 

Those are the two classic uses of university: teaching to disseminate 

knowledge and research to find new things for science. In the context of 

unfavorable socio-political situation in South Vietnam in the period 1954 - 

1975, the establishment and existence of such private HEIs was an effort and 

a remarkable achievement. Although there was a difference in the goal of 

training people (compared with traditional education and higher education in 

the North), the private HEIs in the South have also created a different image 

of the Southern society under the "patronage" of the U.S. 

For the education in the South, as the highest level of the education 
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system, private HEIs have made significant contributions to receiving and 

imparting knowledge, contribute to defining new values for young people in 

the South. Together with the general education levels, private HEIs have 

made certain efforts in building a modern education, provide to the 

increasing learning needs in the society of South Vietnam. 

It can be seen that private higher education in the South from 1957 to 

1975 although there were limitations; the study of the U.S. educational model 

is still clumsy, stereotyped, without appropriate refinement based on 

Vietnamese conditions, circumstances and traditions due to the short time of 

existence - but during its existence, private HEIs in South Vietnam (located 

in many localities: Saigon, Da Lat, An Giang, Tay Ninh...) have trained a 

qualified human resource, capable workforce to effectively in solving 

problems of real life. 

Put in the context of the South Vietnam society being dominated by the 

war, the formation, existence and development of private HEIs in the South 

from 1957 to 1975 are associated with the role of organizations and 

individuals, especially the role of religions, is a quite unique historical 

phenomenon in the history of Vietnam higher education. 

Compared to public HEIs, the resources suffort from the Republic of 

Vietnam government's for private HEIs are relatively limited. Consequently, 

the establishment and development of private HEIs in the South from 1957 

to 1975 has left a useful historical experience in managing and mobilizing 

other social resources for serving the development of education in general 

and private higher education in particular. 

The existence and development of most private HEIs in the South from 

1957 to 1975 is closely related to the patronage of religions, so the 

development of private higher education has contributed significantly to the 

affirming the position and role of religions in social life in South Vietnam. 

Although the lifespan of private HEIs in the South was not long, the 

experiences in developing private higher education in South Vietnam from 

1957 to 1975 (success and limitations) are useful lessons for the development 

of private higher education in Vietnam contemporary. 


