GIẢNG DẠY KINH TẾ QUỐC TẾ TRONG KỸ NGUYÊN
CÁCH MẠNG 4.0 VÀ HỘI NHẬP TOÀN CẦU
Nguyễn Hữu Lộc - khoa Kinh Tế
Thông qua mô tả vai trò, vị trí của môn học Kinh tế quốc tế trong giai đoạn hội nhập quốc
tế, đồng thời so sánh, phân tích nhu cầu đổi mới giảng dạy trong nước với xu hướng giảng
dạy linh động, cập nhật kịp thời các tình huống nghiên cứu mới đang áp dụng trong các
chương trình quốc tế ở Việt Nam và thế giới, bài viết giới thiệu mô hình Thư viện video
tình huống môn học như là phương thức ứng dụng công nghệ vào giảng dạy một số môn
học Kinh tế hiện nay.
Từ khóa: thư viện video tình huống môn học, cột teaching notes.

Kinh tế quốc tế cung cấp kiến thức lý thuyết thương mại, chính sách thương mại quốc
tế, tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối và hệ thống tiền tệ quốc tế. Sinh viên học Kinh
tế quốc tế sẽ có kiến thức nền cho việc nghiên cứu các môn học: Kinh tế vĩ mô quốc tế,
Kinh doanh quốc tế, Đầu tư quốc tế, Tài chính quốc tế, Quản trị nhân lực công ty đa
quốc gia và môn Thị trường ngoại hối.
Cùng với các môn Kinh tế học được giảng dạy tại UEH từ đầu thập niên 1990 ở Việt
Nam, Kinh tế quốc tế ngay từ ban đầu đã dùng giáo trình của Hoa Kỳ và các nước phát
triển. Qua 3 thập niên, môn học được giảng dạy ở nhiều trường khối kinh tế trong nước.
Một số trường phát triển thành chuyên ngành, phân khoa như Đại học Kinh tế Quốc
dân, Đại học Ngân hàng, Đại học An Giang hay giảng dạy trong các chương trình quốc
tế bằng tiếng Anh ở Đại học Quốc tế IU, Đại học Kinh tế - Luật UEL thuộc Đại học
Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học ngoài công lập. Nhằm cung cấp
kiến thức cần thiết cho khuynh hướng hội nhập kinh tế của Việt Nam, năm 2019 Viện
Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học cho việc xuất bản Tự
điển Kinh tế Quốc tế, tại thành phố Hồ Chí Minh.
Giáo trình sử dụng hiện nay trong nước gần như dựa vào sách tiếng Anh của các nước
phát triển: UEH dùng International Economics Trade and Finance của D. Salvatore;
Fulbright sử dụng International Economics Theory and Policy của P. Krugman hay
International Economics Trade Theory and Policy của D. R. Appleyard và A. J. Field.
Riêng Đại học Quốc tế IU thì giao quyền chủ động sử dụng giáo trình cho từng giảng
viên mỗi lớp, nhưng đề thi giữa kỳ và cuối kỳ là chung cho toàn trường. Khuynh hướng
này cũng thấy áp dụng nhiều ở nhiều nước.
Ở nước ngoài, một số trường đại học top 50 của thế giới cũng có chương trình Cử nhân
Kinh tế quốc tế. Tại Canada, UBC thiết kế chương trình B.A in International Economics
có mức độ giảm nhẹ các môn lý thuyết, tăng cường các môn học hướng về thị trường
lao động quốc tế, cung cấp kỹ năng làm việc ở các định chế thương mại-tài chính quốc
tế, tổ chức phi chính phủ hay các doanh nghiệp đa quốc gia.
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Đặc điểm chương trình giảng dạy Kinh tế quốc tế ở hầu hết các trường trong nước hiện
nay là hướng dần về nhu cầu thị trường: giảm việc phân tích sâu các học thuyết thương
mại – đầu tư và tăng cường các cung cấp kiến thức về công cụ của chính sách thương
mại và các vấn đề tài chính quốc tế vốn cần thiết cho người học. Các chương trình này
được xây dựng gắn với nhu cầu trong nước nên cũng khác chương trình các trường đại
học hàng đầu thế giới.
Trong thập niên gần đây, kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động mạnh, toàn
cầu hóa sản xuất - thị trường và tự do hóa thương mại đang đối diện với sự trổi dậy bất
ngờ của chủ nghĩa bảo hộ thương mại và khuynh hướng dân túy mà điển hình là thương
chiến Hoa Kỳ-Trung Quốc; Ấn Độ rút khỏi RCEP ở châu Á; BREXIT ở EU hay việc
thành lập USMCA tại Bắc Mỹ.
Ở cấp độ quốc gia, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế và thương mại với việc
Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực từ ngày 14/1/2019 và gần đây ngày 12/2/2020,
Nghị viện Châu Âu phê chuẩn EVFTA và IPA: hiệp định thương mại tự do - bảo hộ đầu
tư thế hệ mới có mức độ cam kết sâu rộng, bao quát các lĩnh vực kinh tế, thương mại,
đầu tư và phát triển bền vững. CPTPP và EVFTA sẽ có tác động mạnh đối với tăng
trưởng kinh tế quốc gia và đặt doanh nghiệp trong nước trước những thách thức mới,
chẳng hạn rào cản kỹ thuật khắc khe (quy tắc xuất xứ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, môi
trường) trong bối cảnh cách mạng 4.0 đang phát triển nhanh trên thế giới.
Những vấn đề trên đây ít được cập nhật trong bài giảng và các giáo trình kinh tế, do các
nghiên cứu thường hướng về triển vọng một nền kinh tế toàn cầu hóa và tự do hóa
thương mại. Điều này gây hạn chế cho việc truyền đạt Kinh tế quốc tế và nhiều môn
học kinh tế có liên quan nên đòi hỏi thay đổi cách tiếp cận về giảng dạy.
Giảng dạy các môn học thuộc khoa Kinh tế nói riêng và UEH nói chung, khi gắn với
các tiến bộ của Cách mạng công nghệ 4.0 có thể cung cấp cho sinh viên các quan điểm
mới, cập nhật về các biến động kinh tế vĩ mô, thương mại và tài chính toàn cầu. Việc
phân tích các tình huống kinh tế xuất hiện trong xung đột bất phân thắng bại giữa toàn
cầu hóa kinh tế và khuynh hướng bảo hộ, giúp sinh viên có kỹ năng tranh luận đồng
thời tiếp thu tốt các môn học về thương mại, tài chính và đầu tư trong hay những môn
Hội nhập kinh tế quốc tế-Thể chế và Tác động; Kinh tế Việt Nam trong hội nhập toàn
cầu đã giảng dạy vài năm gần đây.
Một đặc trưng đáng chú ý hiện nay ở các trường quốc tế trong nước, giảng bằng tiếng
Anh, là khi giảng viên yêu cầu sinh viên viết assignment hay phân tích tình huống, đều
bắt buộc sử dụng các tình huống xảy ra trong khoảng thời gian dưới 12 tháng kể từ lúc
người viết tiếp cận. Điều này cho thấy tính thời sự và khả năng cập nhật cao của người
học được đánh giá là quan trọng.
Các giáo trình hiện nay, đa phần xuất bản từ 2018 trở về trước nên còn sử dụng cách
tiếp cận hay nghiên cứu tình huống cũ. Sinh viên gặp khó khăn khi đối diện với các biến
động kinh tế, các vấn đề nổi cộm về thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế, các kịch
bản không thể dự báo trước của nền kinh tế quốc gia hay doanh nghiệp Việt Nam, nhất
là sau khi tổng thống Trump lãnh đạo kinh tế Hoa Kỳ.
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Nhằm khắc phục các hạn chế của phương pháp giảng dạy truyền thống, dựa nhiều vào
các giáo trình xuất bản vài năm mới cập nhật và đáp ứng khuynh hướng thay đổi nhanh
trong giảng dạy đồng thời ứng dụng công nghệ mới, một số đại học nước ngoài có Thư
viện video tình huống môn học.
Trong mỗi Thư viện video tình huống môn học, giảng viên lập một ma trận có các cột
là chủ đề các chương của giáo trình chính mà nội dung video sẽ đề cập, còn các dòng
là tilte của những video tình huống, gồm các tình huống kinh tế, sự kiện xảy ra trong
vòng một năm trên thế giới hay tranh luận của những người đứng đầu các định chế quốc
tế, lãnh đạo các nước hay công ty đa quốc gia. Các video này cập nhật mỗi tháng tình
huống mới đồng thời tháo gỡ các tình huống cũ, không còn phù hợp với thay đổi về môi
trường kinh tế - kinh doanh trong nước và thế giới. Ngoài ra ma trận còn có cột Teaching
Notes cho mỗi title, trong đó post vài trang nêu câu hỏi thảo luận về các chủ đề thời sự
gây tranh cãi và gợi ý tóm lược giải đáp các khúc mắc sinh viên mà có thể quan tâm.
Tại Đại hoc Victoria of Wellington ở New Zealand và Chương trình Liên kết Đào tạo
Cử nhân Thương mại Victoria của UEH, vài năm gần đây đã sử dụng Thư viện video
tình huống môn học trong giảng dạy, chẳng hạn cho môn Quản trị Kinh doanh Quốc tế
như minh họa dưới đây:
Thư viện Video Tình huống Môn học

Trong Thư viện video tình huống môn học, dùng giảng dạy ở Campus Wellington và
Campus HCMC trên đây, với title “In Gibraltar, British Citizens Worry About Effects
of Brexit” gồm hai topic về Quản trị nguồn nhân lực và Thị trường ngoại hối, khi click
vào title/video, bạn sẽ connect trực tiếp với Bloomberg hay PBS News Hour Weekend,
xem trực tiếp hay tải tình huống giảng dạy mới nhất, liên quan đến hai chương tương
thích trong ma trận môn học, phối hợp với teaching notes giúp bài giảng trở nên sinh
động và mới mẻ.
Cách này giúp sinh viên và giảng viên thích ứng với khả năng phân tích các sự kiện mới
nhất hay các biến động khó dự báo trước trong môi trường vĩ mô, kinh doanh, thương
mại, tài chính hay đầu tư, thí dụ “Tác động của Covid-19 đối với xuất khẩu rau quả
trong năm 2020 và trong dài hạn của Việt Nam”; tránh những phân tích lệch hướng khi
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có các sự kiện kinh tế phát sinh trong một nước hay khi kinh tế toàn cầu chuyển sang
một khuynh hướng mới hoàn toàn (Chủ nghĩa bảo hộ mới hay Cách mạng 4.0). Ưu điểm
của thư viện video tình huống môn học là có thể cập nhật nhanh nhất các chủ đề gây
tranh cãi trong mỗi tháng, giúp sinh viên học tập hứng thú và rèn luyện kỹ năng linh
hoạt, tinh thần năng động, điều mà các giáo trình môn học hiện nay khó đáp ứng.
Thư viện video tình huống môn học có thể lập cho việc giảng dạy các hình huống môn
học Kinh tế vĩ mô, Đầu tư quốc tế, Kinh tế quốc tế, Quản trị nguồn nhân lực của khoa
Kinh tế hay các môn Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế, Quản trị nhân lực công ty
đa quốc gia, Chiến lược kinh doanh quốc tế và môn Thị trường ngoại hối ở các khoa
của UEH. Tùy theo điều kiện, việc cập nhật không nhất thiết phải hàng tháng mà có thể
là một học kỳ nhưng không quá một năm.
Tóm lại đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu hội nhập, bắt kịp giáo
dục các nước phát triển là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với các trường đại học Việt
Nam và UEH trong thập niên 2020s.
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