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Được biết đến như một môn khoa học cơ bản để trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng tư duy, là công cụ 

để phân tích và nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội thúc đẩy Đất nước phát triển, tuy nhiên, tầm quan 

trọng của môn Toán dường như đang dần bị giảm sút khi rất nhiều các trường đại học, đặc biệt là khối 

ngành kinh tế lược bỏ môn Toán hoặc giảm tối đa số tín chỉ trong chương trình đào tạo. Để khẳng định 

vai trò đặc biệt của môn Toán đ ng thời tìm hướng đi mới trong việc đ i mới nội dung, chương trình, tài 

liệu và phương pháp giảng dạy Toán,  iện Nghiên cứu  ao cấp về Toán phối hợp với Đại học  uy Tân 

t  chức  ội thảo Toàn quốc   iảng dạy,  ách và  ọc liệu Toán cho các ngành đào tạo kinh tế, tài chính 

và ngân hàng  tại Đại học  uy Tân. Đây là hoạt động n m trong khuôn kh  của  hương trình trọng điểm 

Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020. 

  

  

Thứ trưởng Bùi Văn Ga phát biểu tại Hội thảo 

  

Phát biểu tại  ội thảo,   . T   .   i  ăn  a - Thứ trư ng  ộ  iáo dục   Đào tạo cho biết  “Hiện nay, 

việc cắt giảm thời lượng giảng dạy các học phần Toán trong chương trình đào tạo một số ngành như y tế, 

xã hội, quản lý... thậm chí cả khối ngành kỹ thuật, công nghệ gây nên mối lo ngại cho các nhà sử dụng 

lao động về năng lực, kiến thức nền tảng của sinh viên cũng như khả năng thích nghi với môi trường lao 

động thay đổi nhanh chóng. Xã hội càng phát triển thì tư duy logic của con người càng cao. Vì vậy việc 

giảng dạy môn Toán ở nhà trường cần phải được tăng cường với nội dung và thời lượng phù hợp cho 

t ng ngành. Tôi tin r ng Hội thảo được tổ chức tại  ại học Duy Tân s  là di n đàn để các nhà toán học, 

các giảng viên toán và những người quan tâm thảo luận về thực trạng giáo trình, tài liệu và các học liệu 

về Toán trong đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực quản lý tại các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam. 
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 ây cũng là cơ hội giao lưu giữa cơ sở đào tạo và người sử dụng lao động nh m nắm bắt yêu cầu đầu ra 

của sinh viên tốt nghiệp để định hướng đào tạo phù hợp.” 

  

 ác tham luận báo cáo tại  ội thảo được đánh giá cao về chất lượng cũng như những giải pháp và kiến 

nghị đưa ra thực sự thiết thực để nâng cao giảng dạy Toán trong các trường khối ngành kinh tế.   .T . 

Nguyễn  ữu  ư -  iám đốc Điều hành  iện Nghiên cứu  ao cấp về Toán đã nêu bức tranh t ng thể về 

tình hình giảng dạy, sách, tài liệu Toán học trong đào tạo các ngành kinh tế, tài chính - ngân hàng. Trong 

khi, sinh viên tại Mỹ ngay khi bước chân vào trường phải học  iải tích và Đại số   mức A về Toán, tiếp 

sau đó t y vào từng ngành học mà b  sung mức  , mức   và nâng cao thì một phần không nhỏ các 

trường đại học    iệt Nam lại bỏ Toán ra khỏi chương trình đào tạo hoặc giảng dạy Toán quá thiên về lý 

thuyết...  o thời lượng giảng dạy Toán quá ít nên cách dạy ph  biến nhất là  bài tập hóa  và áp dụng các 

phương pháp chiếu phim như video, powerpoint... trong khi phương thức tốt nhất là sử dụng bảng và 

phấn.   i vậy, để đ i mới phương pháp đào tạo và xây dựng các bộ giáo trình ph  hợp cho giảng dạy 

Toán cần nhiều giải pháp trong đó có tuyên truyền tăng cường thời lượng Toán, trang bị sách và học liệu 

theo yêu cầu của thời đại, đặt môn Toán vào chương trình đại cương... 

  

  

  ông đảo các nhà nghiên cứu và giảng viên tham dự Hội thảo 

  

Là người nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy về kinh tế tại Australia, Mỹ và hiện tại đang công tác tại Ngân 

hàng Đầu tư và Phát triển  iệt Nam ( I  ), T .  ấn  ăn Lực đã đưa ra những góc nhìn sắc nét về đào 

tạo và nghiên cứu ứng dụng Toán trong khối ngành  inh tế, Tài chính - Ngân hàng hiện nay.  ó thể 

khẳng định, sinh viên  iệt Nam có nền kiến thức cơ bản về Toán tốt, các giảng viên tâm huyết, các thông 

tin và cơ s  dữ liệu cập nhật hơn, hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường được chú trọng cũng như ngày 

càng có nhiều t  chức quan tâm đến  lượng hóa , nghiên cứu ứng dụng. Tuy nhiên, có khá nhiều bất cập 

về Toán trong quá trình đào tạo cũng như nghiên cứu cần phải khắc phục. Tiêu biểu như mô hình Toán 

kinh tế không phải là môn bắt buộc, giảng viên có ít kiến thức kinh nghiệm về kinh tế, tài chính - ngân 
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hàng, phương pháp giảng dạy còn hàn lâm, giảng viên và sinh viên chưa được tham gia sâu vào các hội 

thảo hay tọa đàm khoa học về Toán ứng dụng trong kinh tế, thiếu gắn kết ứng dụng Toán để giải quyết 

các vấn đề kinh tế, tài chính - ngân hàng... 

  

Tại  ội thảo, rất nhiều các nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ Đại học  uy Tân, Đại học  inh tế Quốc 

dân, Đại học  inh tế - Đại học  uế, Đại học  inh tế Luật Tp.     hí Minh... đã nêu ra các ý kiến, giải 

pháp với mong muốn đ i mới phương pháp giảng dạy và nâng cao học liệu môn Toán.  ội thảo ghi nhận 

các kiến nghị về các giải pháp, các kế hoạch cụ thể để triển khai việc biên soạn, biên dịch một số sách, tài 

liệu Toán học cho các ngành nói trên đ ng thời, có kế hoạch phối hợp với Nhà xuất bản  pringer xuất bản 

nh m thúc đẩy phát triển ngu n tài liệu toán học. 

  

Nhà giáo  u tú Lê  ông  ơ -  hủ tịch  ội đ ng Quản trị,  iệu trư ng Đại học  uy Tân vui mừng khi 

 ội thảo nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo, các nhà nghiên cứu và đông đảo giảng viên giảng dạy 

Toán: “Năm 2013,  ại học Duy Tân đăng cai tổ chức Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ XXI và 

đã đạt được thành công đáng ghi nhận. Trong suốt quá trình đào tạo  ại học Duy Tân rất chú trọng môn 

Toán. Thể hiện ở việc sinh viên vào trường s  được kiểm tra trình độ tiếng Anh và Toán để có kế hoạch 

bồi dưỡng và đào tạo phù hợp. 20 năm xây dựng và phát triển, Duy Tân đã xây dựng một đội ngũ giảng 

viên có chất lượng là các Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp t  các trường danh tiếng trong và ngoài nước.  ội 

ngũ giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên là những người yêu nghề, tâm huyết với giảng dạy Toán. Tôi 

luôn tâm niệm „Cuộc đời là một bài toán có nhiều lời giải, có lời giải đúng và hay thì s  tránh được rủi 

ro‟. Bởi vậy, Hội thảo hôm nay thực sự ý nghĩa không chỉ để khẳng định tầm quan trọng của Toán mà 

mỗi người trong chúng ta hãy thực sự tâm huyết để thổi sinh khí mới cho Toán học cũng như nâng cao 

chất lượng giảng dạy Toán trong các trường đại học.” 

  

(Truyền Thông) 

 

 

 


