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Toàn cầu hóa đã mở cửa biên giới quốc gia cho các quan hệ đối tác trong 
giáo dục đại học. Mối quan hệ này được nhìn nhận là đem lại lợi ích cho tất 
cả các bên liên quan, và càng lúc càng trở nên quan trọng, vì thế rất đáng để 

chúng ta xem xét đầy đủ mọi khía cạnh của nó.

Bản tin Thông tin về GD Quốc tế số này của Trung tâm Nghiên cứu và Đánh 
giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xin giới thiệu bài nghiên cứu của một 
học giả người Anh về chủ đề này. Bài nghiên cứu của GS. Catherine Montgomery 
(UK) về quan hệ đối tác xuyên quốc gia ở Trung Quốc cho chúng ta một cái nhìn 
đầy đủ, sâu sắc về bức tranh này, và đem lại những thông tin giúp chúng ta hiểu 
biết hơn mối quan hệ giữa các nhân tố địa lý, dân cư, kinh tế và xã hội đối với sự 
phát triển của các trường ĐH, đặc biệt là các trường tinh hoa và các mối quan hệ 
đối tác quốc tế. 

Những hiểu biết này có thể đem lại cho chúng ta gợi ý về chiến lược phát triển 
giáo dục xuyên biên giới, thông qua các quan hệ đối tác quốc tế để phát triển giáo 
dục đại học trong nước sao cho điều này không làm tăng sự bất bình đẳng về tiếp 
cận ĐH mà trái lại, sao cho mọi thành phần xã hội đều được hưởng lợi từ đó.

Ban biên tập xin cảm ơn giáo sư Catherine Montgomery đã cho phép sử dụng 
bản dịch tiếng Việt của bài này, và xin giới thiệu cùng bạn đọc.

       Trân trọng

        BAN BIÊN TẬP BẢN TIN

Lời giới thiệu
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Mối quan hệ đối tác xuyên quốc gia giữa các trường ĐH có thể 
minh họa cho những thay đổi đang diễn ra về chính trị, xã hội, văn 
hóa trong khu vực giáo dục đại học. Dựa trên phân tích những 
dữ liệu thứ cấp từ số liệu thống kê của nhà nước, trang web của 
các trường ĐH và tổng thuật tư liệu nghiên cứu, bài viết này tập 
trung vào những quan hệ đối tác xuyên quốc gia ở Trung Quốc (TQ) 
nhằm soi sáng cho những mối quan hệ đa dạng giữa mạng lưới 
của các trường ĐH toàn cầu.  Những mối quan hệ này phát triển 
trong một bối cảnh lịch sử, địa lý, xã hội và văn hóa nhất định; và 
việc phân tích những quan hệ đó trong những bối cảnh xã hội, văn 
hóa và địa lý khác nhau cho thấy rằng, ngay cả với những trường 
tinh hoa, quan hệ đối tác xuyên quốc gia vẫn là một thứ đa dạng 
và phức tạp. Bài này chứng minh rằng sự lan tỏa của quốc tế hóa 
dưới hình thức đối tác xuyên quốc gia không phải là một thứ đồng 
nhất mà trái lại, chịu ảnh hưởng của những nhân tố bối cảnh phức 
tạp. Điều này đôi khi còn làm mạnh thêm tình trạng bất bình đẳng 
trong hệ thống GDĐH toàn cầu.

Tổng quan

Ngay từ buổi đầu của lịch sử giáo dục đại học (GDĐH), các trường ĐH 
đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chiều hướng xuyên quốc gia (Gunn and 
Minstrom, 2013) và ngay từ thuở đầu ấy đã có những hoạt động xuyên biên 
giới các nước. Tuy vậy, chỉ trong ba thập kỷ qua, quan hệ đối tác xuyên quốc 
gia mới trở thành ngày càng nổi bật, và là tâm điểm đầy phức tạp và mâu 
thuẫn giữa hợp tác và cạnh tranh (Oleksiyenko and Yang, 2015). Mặc dù trong 
lịch sử, quan hệ đối tác xuyên quốc gia trong GDĐH tập trung vào nghiên cứu 
và phát triển tri thức chuyên ngành, nhưng về sau, những chương trình đào 
tạo xuyên biên giới – nơi sinh viên theo học tại đất nước mình một phần hoặc 
toàn bộ chương trình lấy bằng ngoại quốc – đã nổi lên như một thành tố nổi 
bật của hiện tượng quốc tế hóa xuyên quốc gia (Huang, 2007; Trahar, 2015). 
Mối quan hệ đối tác giáo dục toàn cầu đang trở nên đa dạng và ngày càng 
quan trọng theo nhiều cách khác nhau. Sự trỗi dậy của quan hệ đối tác xuyên 
quốc gia ở UK đã phản ánh những gì cũng đang diễn ra trên toàn cầu, đặc biệt 
là sự phát triển nhanh chóng ở Đông Á với Malaysia, Singapore, TQ, là ba nước 
đứng đầu trong những hoạt động này (HESA, 2015).

GDĐH xuyên quốc gia ở TQ cũng tăng trưởng mạnh trong ba thập kỷ qua, 
hiện nay có khoảng hơn ba ngàn chương trình đào tạo liên kết (CT ĐTLK) 
được nhà nước cấp phép (Fang, 2012).  Tuy vậy, CT LK ĐT vận hành khác nhau 
trong những bối cảnh khác nhau. Ở TQ, điểm nhấn là mối quan hệ hợp tác 
được kiểm soát chặt chẽ, cùng đầu tư dưới hình thức hai bên cùng bỏ vốn 
(đất đai, quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu và hệ thống quản lý) (Fang, 2012).  
Mục đích thực sự của các CT ĐTLK này thường là khác nhau ở những nước 
khác nhau. Theo một số tác giả TQ (Huang, 2006; Hou et al., 2014), động cơ 
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tham gia vào các CT ĐTLK của UK chủ yếu là về tài chính, còn phía TQ thì động 
lực là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế cho nhiều người hơn. 

Mối quan tâm nghiên cứu quanh khái niệm đối tác xuyên quốc gia cũng 
bắt đầu mạnh mẽ hơn (Oleksiyenko, 2015) và có sự tăng trưởng rất rõ nét các 
ấn phẩm nghiên cứu khoa học về lĩnh vực này kể từ năm 2006 (Caruana and 
Montgomery, 2015), trong đó có những sáng kiến của các chương trình hợp 
tác nghiên cứu ở Châu Âu và những nghiên cứu do Hội đồng Anh thực hiện. 
Mặc dù có sự gia tăng ấy, Oleksiyenko and Yang (2015) lưu ý rằng rất thiếu 
những nghiên cứu về mối quan hệ đối tác và những chính sách liên đới hay 
những thách thức đặt ra, nhất là với những lực lượng kinh tế mới nổi trong 
các quốc gia BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, TQ, và Nam Phi), đặc biệt là TQ. 

Bài này tập trung vào quan hệ đối tác xuyên quốc gia ở TQ và xem xét 
những ảnh hưởng của bối cảnh văn hóa xã hội và địa chính trị đối với sự đa 
dạng và phức tạp của những quan hệ đối tác toàn cầu của TQ. Bài viết sẽ trình 
bày bản chất của quan hệ đối tác xuyên quốc gia ở TQ, có tính đến sự khác 
biệt giữa các vùng trong nước, và tập trung vào các trường tinh hoa trong 
dự án 211 và 985 của TQ. Trước hết, bài viết sẽ thảo luận về khái niệm đối 
tác xuyên quốc gia (transnational partnership), rút ra từ tư liệu nghiên cứu 
đã có và tham khảo những dẫn chiếu tới quan điểm lịch sử về đối tác xuyên 
quốc gia. Hai, bài viết phác họa bản đồ vị trí địa lý của các liên minh tinh hoa 
của các trường ĐH TQ như một phương tiện minh họa khoảng cách giữa các 
trường đô thị miền Đông và các trường nông thôn phía Tây phản ánh trong 
vị trí địa lý của các trường tinh hoa, và ý nghĩa của nó đối với việc tiếp cận ĐH 
của người dân (Yang, 2014). Ba, bài viết này tập trung vào các quan hệ đối tác 
do một số trường tinh hoa thiết lập, các trường này thuộc về nhóm C9, được 
định nghĩa là nhóm các trường tinh hoa, tức những trường hàng đầu trong 
các dự án 985 và 211 sẽ được giải thích dưới đây. Hai trường hợp cụ thể với 
những bối cảnh địa lý và văn hóa xã hội khác nhau sẽ được khảo sát sâu hơn 
nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của sự đa dạng trong bối cảnh của quan hệ đối tác. 
Cuối cùng, bài viết đưa ra một số kết luận về mối quan hệ giữa sự phát triển 
các liên minh tinh hoa ở TQ và hiện tượng quốc tế hóa trong GD ĐH ở một 
phạm vi rộng lớn hơn. 

Về nghiên cứu này

Những nhận định trong bài viết này rút ra từ ba loại chứng cứ. Trước hết 
là tổng thuật có hệ thống tư liệu nghiên cứu đã được công bố trên các tập 
san khoa học và các nguồn khác về chủ đề quan hệ đối tác xuyên quốc gia. 
(Caruana and Montgomery, 2015), tập trung vào các công trình do những học 
giả không phải là người phương Tây thực hiện (…). Người viết thực hiện phân 
tích thứ cấp những tư liệu này và thu hẹp vấn đề nhằm tập trung vào GD ĐH 
xuyên quốc gia ở TQ, các liên minh tinh hoa, và ý nghĩa của quan hệ đối tác 
trong GD ĐH.  



Thông tin Giáo dục Quốc tế
số 27 - 2016 5

Nguồn chứng cứ thứ hai là phân tích các văn bản của Bộ Giáo dục TQ liên 
quan tới vị trí và bản chất của các quan hệ đối tác của GD ĐH TQ. Tác giả đã 
tiếp cận những thống kê của Bộ GD TQ trên trang web chính thức của Bộ 
bằng tiếng TQ và được dịch sang tiếng Anh. Dữ liệu mới nhất được Bộ GD thu 
thập là năm 2012 và 2013 (…). Người viết đã thu thập ba loại dữ liệu chính: 
(1) sự phân bố địa lý của các trường tinh hoa ở TQ, vẽ sơ đồ số lượng trường 
tinh hoa và các trường thông thường trong các tỉnh khác nhau của TQ; (2) các 
đối tác quốc tế của 11 trường tinh hoa của TQ, bao gồm 9 trường trong nhóm 
C9 và 2 trường được nêu như trường hợp điển hình, hai trường này vừa thuộc 
Dự án 985 vừa thuộc Dự án 211. Dữ liệu của Bộ GD TQ về các quan hệ đối tác 
được phân tích riêng để nắm bắt những khía cạnh khác về mối quan hệ giữa 
các trường, bao gồm các chương trình hợp tác và trao đổi, các chương trình 
cấp bằng đôi, hợp tác nghiên cứu, cũng như “hợp tác đào tạo và vận hành nhà 
trường”, một thuật ngữ TQ để chỉ đào tạo xuyên quốc gia; (3) những tư liệu 
dẫn chiếu cụ thể tới vị trí địa lý của những trường có chương trình LK ĐTQT 
trong cả nước. Sự phân bố các quan hệ đối tác của từng tỉnh được phác họa 
dựa trên dữ liệu này. Dữ liệu này cũng được thu thập từ trang web chính thức 
của Bộ GD TQ.

Nguồn chứng cứ thứ ba bao gồm kết quả rà soát chi tiết trang web của hai 
trường, và dịch sang tiếng Anh khi cần. Thêm vào đó, các văn bản chính sách 
liên quan cũng được thu thập để khảo sát các quan hệ hợp tác và đối tác quốc 
tế của hai trường, trong đó họ công bố  mục tiêu của việc hợp tác. 

Quan hệ đối tác xuyên quốc gia trong GD ĐH toàn cầu

Quan hệ đối tác giữa các trường ĐH trên toàn thế giới là một thành tố căn 
bản của hiện tượng quốc tế hóa trong thế kỷ 21. Yang và Xie (2015:66) nói 
rằng toàn cầu hóa đã đặt mạng lưới quốc tế của các trường ĐH trong tư thế 
“được tiêm thuốc kích thích”. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của quan hệ đối tác 
xuyên quốc gia giữa các nhóm trường trên toàn cầu tiêu biểu cho những thay 
đổi cơ bản trong cái cách làm việc cùng nhau của các trường cũng như cách 
mà họ xây dựng nên trường mình. Đối tác, mạng lưới, và các liên minh toàn 
cầu đã trở nên những vấn đề có tầm quan trọng chiến lược và “các trường có 
thể nhận ra giá trị to lớn của việc gắn kết với các liên minh…Các liên minh ĐH 
toàn cầu tạo ra những lợi thế hợp tác rất đáng kể cho các trường thành viên” 
(Gunn and Mintrom, 2013: 180). Những mối quan hệ đối tác giữa những lực 
lượng kinh tế chính trị mới nổi toàn cầu đang trở nên ngày càng nổi bật, với 
những nước được gọi là nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ân Độ, Trung Quốc và Nam 
Phi), là những nước đầu tư rất mạnh cho một nhóm nhỏ các trường tinh hoa 
nhằm cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu (Oleksiyenko and Yang, 2015).

Tuy nhiên, quan hệ đối tác xuyên quốc gia giữa các nhóm trường ĐH thì 
phức tạp, đầy mâu thuẫn và được phát triển trong bối cảnh cạnh tranh quyết 
liệt, mà Oleksiyenko  and Yang  (2015) gọi là “quan điểm vừa hợp tác vừa cạnh 
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tranh”. Marginson  (2015) lưu ý rằng bức yranh toàn cảnh của GD ĐH thế giới 
đang dãn ra theo chiều thẳng đứng, nghĩa là đẳng cấp cao thấp trong thang 
bậc của các trường ngày càng nổi rõ. Sự phân tầng này và sự phát triển mạnh 
mẽ của xếp hạng toàn cầu (Kehm, 2014) có ảnh hưởng đáng kể tới các quan 
hệ đối tác. Ảnh hưởng ngày càng tăng của xếp hạng trùng hợp với làn sóng 
hiện đại hóa, thị trường hóa, và cải cách GD ĐH trong nhiều bối cảnh khác 
nhau ở các nước, khiến việc xếp hạng và hiện tượng thị trường hóa có tương 
tác lẫn nhau (Locke, 2014), còn các trường ĐH thì mắc kẹt trong vòng xoáy 
này. Tầm quan trọng của xếp hạng ĐH đã vượt xa ý nghĩa ban đầu của nó, là 
một công cụ hỗ trợ người học chọn trường; giờ đây nó là một hình thức định 
vị quốc gia có ý nghĩa chính trị và kinh tế cũng như có ảnh hưởng tới việc lựa 
chọn đối tác (Locke, 2014), nhất là với các hoạt động nghiên cứu vốn ngày 
càng cần hợp tác và tăng tính cạnh tranh trên toàn cầu (Horta, 2009). Các 
bảng xếp hạng đặt ra trật tự cao thấp cho các trường và thúc đẩy một thứ 
“văn hóa thứ hạng” (Marginson, 2014). Vai trò và vị trí đang thay đổi trong GD 
ĐH toàn cầu: chiến lược của TQ đang tạo ra những tác động rõ rệt, chẳng hạn 
với Hong Kong, vì đây không còn là tâm điểm độc nhất của các đối tác quốc 
tế trong khu vực Đông Á như trước nữa (Ng, 2011).

Một điểm quan trọng cần lưu ý là quan hệ đối tác trong GDĐH có một ý 
nghĩa lịch sử, xã hội, chính trị, văn hóa đồng thời chịu ảnh hưởng của vị trí 
địa lý. Có thể có những mâu thuẫn về giá trị, tầm nhìn, mục tiêu, những thứ 
có thể đặt mối quan hệ này vào tâm điểm của tranh giành quyền lực và điều 
này có thể trở thành chướng ngại cho việc hợp tác (Oleksiyenko, 2014). Bối 
cảnh lịch sử có ảnh hưởng lớn đối với các quan hệ đối tác, bởi những mối 
hợp tác được xây dựng trong bối cảnh lịch sử của từng nước, cũng như trong 
đặc điểm của từng hệ thống GD ĐH. Truyền thống phương Tây có ảnh hưởng 
mạnh mẽ với GD ĐH của cả phương Đông và phương Tây (ví dụ, cả UK và TQ). 
Quan hệ đối tác trong GD ĐH gắn với bối cảnh của chủ nghĩa thực dân, tình 
trạng thiếu cân bằng, và không bình đẳng vốn có nguồn gốc lịch sử và vẫn 
còn ảnh hưởng tới ngày nay (Yang and Xie, 2015). GD ĐH là một phần không 
thể tách rời của cơ chế thực dân và là nơi mà thái độ thực dân chẳng bao giờ 
thay đổi (Yang and Xie, 2015). Mặc dù quan hệ đối tác trong GD ĐH là nhằm 
mục tiêu định vị lợi ích quốc gia trong lịch trình hành động của toàn cầu, hầu 
hết các nước kể cả TQ đều có xu hướng ưa thích và ưu tiên cho những quan hệ 
đối tác với các trường ĐH phương Tây; và khái niệm cạnh tranh toàn cầu vẫn 
đang được định nghĩa bởi phương Tây (Oleksiyenko and Yang, 2015). Bởi thế 
ta có thể nhận thức về mạng lưới toàn cầu như là một con dao hai lưỡi, một 
thứ cần được đi cùng với nhận thức lịch sử và cảm nhận về bối cảnh (Yang 
and Xie, 2015: 87). 

Quan hệ đối tác được xây dựng trong môi trường phức tạp của cơ chế 
thẩm quyền, bản sắc, cách đánh giá chủ quan của mỗi người về cơ chế và 
tổ chức ở mọi cấp (Djerasimovic, 2014). Bởi vậy, so sánh sự phát triển và bản 
chất của các quan hệ đối tác toàn cầu trong GD ĐH ở những bối cảnh quốc 
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gia khác nhau là điều cực khó, do sự phức tạp và đa dạng của bối cảnh kinh 
tế, chính trị và văn hóa của các trường. Altbach and Bassett (2014) cho rằng, 
so sánh sự hợp tác giữa các nước BRICS chẳng hạn, chẳng có bao nhiêu giá trị, 
vì môi trường GD ĐH của từng nước rất phức tạp. Điều này cho thấy rõ vai trò 
mạnh mẽ của bối cảnh lịch sử và văn hóa xã hội đối với các quan hệ đối tác.

Các nhóm trường và các liên minh ĐH: Các trường ĐH tinh hoa 
của TQ và UK

Quan hệ đối tác được xây dựng giữa các trường ĐH trên toàn cầu là một 
phần của các mạng lưới đa phương phức tạp, và các liên minh bao giờ cũng 
được xây dựng trong những bối cảnh lịch sử, chính trị, và văn hóa xã hội nhất 
định (Yang and Xie, 2015). Sự hình thành của những “nhóm công tác” ở Anh 
là một ví dụ cho thấy các trường Anh quốc đang nỗ lực xây dựng một bản 
sắc riêng và thiết lập một liên minh có tính chất thứ bậc với các trường khác 
(Filippakou and Tapper, 2015). Có một số nhóm như thế chẳng hạn Million + 
và Guild HE, cũng như Russell Group, một nhóm các trường Anh quốc được 
xem là tinh hoa đại diện cho 24 trường ĐH nghiên cứu của Anh, là những 
trường có thành tích nổi bật về giảng dạy, nghiên cứu và xây dựng quan hệ 
với khu vực công và với các doanh nghiệp (Filippakou and Tapper, 2015). 
Mặc dù việc trở thành thành viên của nhóm Russell Group phải dựa trên uy 
danh nổi bật của nhà trường, vẫn có sự đa dạng trong nhóm này, từ Oxford, 
Cambridge tới Cardiff hay Glasgow. Hai trường đầu là những trường đặc biệt 
nổi tiếng, vốn là một phần của hệ thống ĐH xứ Wales và Scotland, với nhiều 
đặc điểm khác với hệ thống Anh, ít ra là về vấn đề học phí (Filippakou and 
Tapper, 2015).

Trong ba thập kỷ vừa qua, TQ đã rất quyết tâm thực hiện một cuộc cải cách 
mạnh mẽ trong GD ĐH, bằng mức độ đầu tư cực kỳ to lớn cho việc xây dựng 
năng lực cho một nhóm nhỏ các trường ĐH nhằm đạt dược một vài trường 
DH đẳng cấp quốc tế có thể cạnh tranh toàn cầu. Dự án 211 khởi xướng năm 
1995 đến 2011 đã đầu tư mạnh cho 12 trường ĐH để “nâng cấp nhân tài và 
phát triển một số chuyên ngành nhằm đương đầu với những thách thức của 
thế kỷ 21” (Bộ GD TQ, 2013a). Giai đoạn đầu, Dự án đã chi 2,2 tỉ USD. Bên cạnh 
đó là Dự án 985 khởi xướng năm 1999, tài trợ rất mạnh cho 39 trường được 
chọn nhằm đẩy mạnh tiến trình quốc tế hóa và xây dựng các trường này thành 
những trường tinh hoa đạt đến đẳng cấp quốc tế (Bộ GD TQ, 2013). Bảng 1 
cho thấy các trường tinh hoa của TQ bao gồm 9 trường hàng đầu thuộc nhóm 
C9, tương đương với nhóm các trường ĐH nghiên cứu có tên Russell Group 
của UK. Bảng này cũng cho thấy 2 trường vừa có tên trong dự án 211 vừa có 
tên trong Dự án 985, nhưng không thuộc nhóm C9. Hai trường này sẽ được 
nói kỹ hơn ở phần sau. Có thể tìm được danh sách đầy đủ các trường tinh hoa 
và các trường bình thường trên trang web của Bộ GD TQ (www.moe.edu.cn)
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Bảng 1: Các trường ĐH tinh hoa của TQ

 Mối quan hệ đối tác của các trường này với các trường UK và sự liên hệ 
của họ với các nhóm trường tinh hoa của UK sẽ được trình bày như một ví dụ 
tiêu biểu (Filippakou and Tapper, 2015). Một phân tích ví dụ về quan hệ đối 
tác với UK của ba trường tinh hoa ở TQ (hai trường thuộc nhóm C9 và một 
trường trong nhóm 985/211) được thực hiện dựa trên tư liệu của Bộ GD TQ. 

Phân tích này cho thấy các trường tinh hoa TQ hầu như chỉ xây dựng liên 
hệ với các trường UK trong nhóm Russell Group, tức các trường hàng đầu 
trong các bảng xếp hạng ĐH toàn cầu và được biết tới như những trường ĐH 
nghiên cứu mạnh. (Filippakou and Tapper, 2015). Bảng 2 cho thấy quan hệ đối 
tác với UK của ĐH Bắc Kinh, một trường thuộc nhóm C9, và cho thấy tuyệt đại 
đa số đối tác của ĐH Bắc Kinh là những trường uy tín bậc nhất như Oxford, 
Cambridge, và Durham.

Bảng 2

London Review of Education� � 75

Table 2: The�UK�partners�of�Peking�University

Institution (Chinese) Institution (English) Country Affiliation

剑桥大学 University�of�Cambridge England Russell�Group

格拉斯哥大学 University�of�Glasgow Scotland Russell�Group

诺丁汉大学 University�of�Nottingham England Russell�Group

伦敦大学学院 University�College�
London

England Russell�Group

牛津大学 University�of�Oxford England Russell�Group

伦敦政治经济学院 London�School�of�
Economics�and�Political�
Science

England Russell�Group

杜伦大学 University�of�Durham England Russell�Group

卡迪夫大学 Cardiff�University Wales Russell�Group

伦敦大学玛丽皇后学院 Queen�Mary�University�
of�London

England Russell�Group

米德尔塞克斯大学 Middlesex�University England Post-1992�(Former�polytechnics)

爱丁堡大学 University�of�Edinburgh Scotland Russell�Group

阿伯泰邓迪大学 University�of�Abertay�
Dundee

Scotland Post-1992�(Former�polytechnics)

华威大学 University�of�Warwick England Russell�Group

东安格利亚大学 University�of�East�Anglia England Unaffiliated�

苏塞克斯大学 University�of�Sussex England Unaffiliated

利兹大学 University�of�Leeds England Russell�Group

克兰菲尔德大学 Cranfield�University England Post-1992�(Former�polytechnics)

南安普顿大学 University�of�
Southampton

England Russell�Group

约克大学 University�of�York England Russell�Group

赫尔大学 University�of�Hull England Unaffiliated

Source:�Ministry�of�Education�of�the�People’s�Republic�of�China�(www.moe.edu.cn)

This�pattern�was�repeated�across�the�three�institutions�highlighted�in�this�part�of�the�study�and�
Table�3�shows�the�UK�partnerships�established�by�Shanghai�Jiao�Tong�University,� including�the�
universities�of�Oxford�and�Cambridge�and�two�of�the�prestigious�colleges�of�the�University�of�
London.�Both�the�C9�universities� in�Tables�1�and�2�have�established� links�predominantly�with�
English�universities�but�all�of� the� three�universities� in� the� sample�had� links�with�at� least�one�
university� in� Scotland� and� one�‘post-1992’� (or� former� polytechnic)� university� in� their� list� of�
partners.�

74� � Catherine Montgomery

receiving�extensive�funding�to�‘groom�talents�and�develop�disciplines� in�face�of�the�challenges�
in�21st�century’� (Ministry�of�Education�of� the�People’s�Republic�of�China,�2013a).�During�the�
first�phase�of�the�project�approximately US$2.2�billion�was�invested�in�the�development�of�this�
relatively�small�group�of�universities.�Alongside�the�211�Project,� the�985�Project�was� initiated�
in�1999.�A�small�group�of�39�universities�were�selected�for�intensive�funding,�aiming�to�support�
internationalization�agendas�and�develop�these�universities�as�elite�institutions�to�reach�‘world-
class’� level�(Ministry�of�Education�of�the�People’s�Republic�of�China,�2013).�Table�1�shows�the�
elite�higher�education�institutions�of�China�included�in�the�C9�league,�the�equivalent�of�the�UK�
Russell�Group�of�research-intensive�universities.�The�table�also�shows�two�institutions�that�are�
members�of�the�985�and�211�groups,�but�not�of�the�C9�League,�and�these�two�institutions�will�
be�profiled�in�more�detail�later�in�this�article.�The�full�list�of�elite�and�non-elite�institutions�can�be�
found�online�at�the�Chinese�Ministry�of�Education�website�(www.moe.edu.cn).�

Table 1:�The�elite�higher�education�institutions�of�China

University Labels

Tsinghua�University 211,�985,�C9�League

Peking�University 211,�985,�C9�League

Fudan�University 211,�985,�C9�League

Shanghai�Jiao�Tong�University 211,�985,�C9�League

Zhejiang�University 211,�985,�C9�League

Nanjing�University 211,�985,�C9�League

Xi’an�Jiao�Tong�University 211,�985,�C9�League

University�of�Science�and�Technology�of�China 211,�985,�C9�League

Harbin�Institute�of�Technology 211,�985,�C9�League

Two examples of 985 and 211 institutions

Xiamen�University 211,�985

East�China�Normal�University 211,�985

Source:�Ministry�of�Education�of�the�People’s�Republic�of�China�(www.moe.edu.cn)

As� a� means� of� understanding� a� sample� of� Chinese� partnerships,� their� relationship� with� UK�
institutions� is� focused� on� here� and� their� affiliation� with� UK� ‘mission� groups’� is� highlighted�
(Filippakou�and�Tapper,�2015).�A�sample�analysis�of�the�UK�partnerships�of�three�elite�institutions�
of�China�(two�C9�institutions�and�one�985/211�university)�was�compiled�using�data�from�the�
MoE.�

The�analysis�of�the�three�universities’�partnerships�with�UK�institutions�revealed�that�the�
Chinese�elite�institutions�had�mostly�established�links�with�UK�institutions�that�were�members�
of�the�elite�Russell�Group.�These�institutions�include�the�UK�universities�that�perform�best�in�
the�global�rankings�and�are�also�known�as�‘research-intensive’�institutions�(Filippakou�and�Tapper,�
2015).�Table�2�shows�the�UK�partnerships�of�Peking�University,�one�of�the�C9�institutions,�and�
demonstrates�that�the�vast�majority�of�Peking’s�partners�are�prestigious�UK�universities�including�
Oxford,�Cambridge,�and�Durham�universities.�
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London Review of Education� � 75

Table 2: The�UK�partners�of�Peking�University

Institution (Chinese) Institution (English) Country Affiliation

剑桥大学 University�of�Cambridge England Russell�Group

格拉斯哥大学 University�of�Glasgow Scotland Russell�Group

诺丁汉大学 University�of�Nottingham England Russell�Group

伦敦大学学院 University�College�
London

England Russell�Group

牛津大学 University�of�Oxford England Russell�Group

伦敦政治经济学院 London�School�of�
Economics�and�Political�
Science

England Russell�Group

杜伦大学 University�of�Durham England Russell�Group

卡迪夫大学 Cardiff�University Wales Russell�Group

伦敦大学玛丽皇后学院 Queen�Mary�University�
of�London

England Russell�Group

米德尔塞克斯大学 Middlesex�University England Post-1992�(Former�polytechnics)

爱丁堡大学 University�of�Edinburgh Scotland Russell�Group

阿伯泰邓迪大学 University�of�Abertay�
Dundee

Scotland Post-1992�(Former�polytechnics)

华威大学 University�of�Warwick England Russell�Group

东安格利亚大学 University�of�East�Anglia England Unaffiliated�

苏塞克斯大学 University�of�Sussex England Unaffiliated

利兹大学 University�of�Leeds England Russell�Group

克兰菲尔德大学 Cranfield�University England Post-1992�(Former�polytechnics)

南安普顿大学 University�of�
Southampton

England Russell�Group

约克大学 University�of�York England Russell�Group

赫尔大学 University�of�Hull England Unaffiliated

Source:�Ministry�of�Education�of�the�People’s�Republic�of�China�(www.moe.edu.cn)

This�pattern�was�repeated�across�the�three�institutions�highlighted�in�this�part�of�the�study�and�
Table�3�shows�the�UK�partnerships�established�by�Shanghai�Jiao�Tong�University,� including�the�
universities�of�Oxford�and�Cambridge�and�two�of�the�prestigious�colleges�of�the�University�of�
London.�Both�the�C9�universities� in�Tables�1�and�2�have�established� links�predominantly�with�
English�universities�but�all�of� the� three�universities� in� the� sample�had� links�with�at� least�one�
university� in� Scotland� and� one�‘post-1992’� (or� former� polytechnic)� university� in� their� list� of�
partners.�

Mô hình này lặp lại ở cả ba trường TQ đề cập đến trong nghiên cứu này 
như ĐH Giao thông Thượng Hải có đối tác là các trường Oxford, Cambridge 
và University of London. Cả hai trường thuộc nhóm C9 trong Bảng 1 và 2 đều 
có đối tác chủ yếu là ở UK, cả ba trường trong nghiên cứu này đều có quan hệ 
với ít nhất là 1 trường ở Scotland và thành lập sau năm 1992 trong danh sách 
đối tác của họ. 

Bảng 3

76� � Catherine Montgomery

Table 3: The�UK�partners�of�Shanghai�Jiao�Tong�University

Institution (in Chinese) Institution (in English) Country Affiliation

伯明翰大学 University�of�Birmingham England Russell�Group

邓迪大学 University�of�Dundee Scotland Unaffiliated

帝国理工学院 Imperial�College�London England Russell�Group

华威大学 University�of�Warwick England Russell�Group

剑桥大学 University�of�Cambridge England Russell�Group

克兰菲尔德大学 Cranfield�University England Post�1992

拉夫堡大学 Loughborough�University England Unaffiliated�

伦敦国王学院 King’s�College�London England Russell�Group

曼彻斯特大学 University�of�Manchester England Russell�Group

南安普顿大学 University�of�Southampton England Russell�Group

牛津大学 University�of�Oxford England Russell�Group

纽卡斯尔大学 Newcastle�University England Russell�Group

诺丁汉大学 University�of�Nottingham England Russell�Group

萨里大学 University�of�Surrey England Unaffiliated

Source:�Ministry�of�Education�of�the�People’s�Republic�of�China�(www.moe.edu.cn)

In� addition� to� this,� the� data� analysis� included� attention� to� the� recorded� purposes� of� the�
partnerships�established,�and�the�categories�provided�by�the�MoE�included�details�of�the�nature�
of� the� exchange� and� cooperation� including:� faculty� exchange,� student� exchange,� joint� degree�
programmes,� research� collaboration,� academic� exchange,� and� cooperation� in� running� schools�
(TNHE)�and�information�exchange.�From�the�data�collected�it�was�clear�that�the�establishment�
of� partnerships� by� elite� Chinese� institutions�was� strategic� and� purposeful.� For� example,� the�
cooperation�with�the�post-1992�institutions�appeared�to�be�predominantly�for�student�exchange.�
The�partnerships�established�by�East�China�Normal�University�with�Nottingham�Trent�University�
in�England�were�marked�as�being�for�the�purposes�of�student�exchange,�rather�than�for�faculty�
exchange,�research,�or�TNHE.�Table�4�shows�the�partnerships�of�East�China�Normal�University,�
with�the�purposes�of�those�partnerships�indicated.�East�China�Normal�University’s�links�with�the�
UK�for�the�purposes�of�faculty�and�student�exchange�and�TNHE�are�predominantly�with�Russell�
Group�or�research-intensive�universities.�It�is�interesting�to�note�that�the�only�partnership�listed�
in�the�table�that�is�indicated�to�be�for�the�purposes�of�research�is�that�with�the�UCL�Institute�
of� Education,�University�College� London,�which� is� the� top� research� institute� for� educational�
research�in�the�UK,�ranked�top�in�the�UK�in�many�of�the�global�league�tables.�

In�terms�of�collaborative�partnerships�involving�transnational�higher�education�the�picture�is�
similar�in�that�elite�Chinese�universities�seek�TNHE�partnerships�with�high-ranking�universities�
across� the� globe.�According� to� the� MoE� statistics� there� are� 577� Chinese� higher� education�
institutions�who�‘host’�TNHE,�which�accounts�for�21�per�cent�of�the�total�number�of�Chinese�
universities.�However,�only�79�of�these�institutions�are�in�985�or�211�elite�groups,�representing�
only� 16�per� cent�of�TNHE� institutions� (MoE,� 2013b).�This� suggests� that� the� elite� institutions�
are�more� risk� averse�when� it� comes� to�TNHE� (Hou� et al.,� 2014).� Research� has� indicated� a�
differentiation�in�the�way�that�elite�universities�and�post-1992�institutions�approach�TNHE,�with�

Thêm nữa, trong khi phân tích dữ liệu chúng tôi cũng lưu ý tới các hình 
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thức đối tác được thiết lập, theo phân loại của Bộ GD TQ bao gồm trao đổi 
giảng viên, giao lưu sinh viên, các chương trình cùng cấp bằng, hợp tác 
nghiên cứu, giao lưu học thuật, cùng hợp tác vận hành nhà trường, và trao 
đổi thông tin. Dữ liệu cho thấy rõ là việc thiết lập quan hệ đối tác đối với các 
trường tinh hoa Trung Quốc là một hành động chiến lược và có mục đích rõ 
ràng. Ví dụ, việc hợp tác với các trường thành lập sau năm 1992 có mục đích 
chủ yếu nhằm trao đổi sinh viên. Đối tác giữa East China Normal University 
với Nottingham Trent University ở Anh được đánh dấu là nhằm mục đích trao 
đổi sinh viên hơn là trao đổi giảng viên hay nghiên cứu hoặc đào tạo liên kết. 
Bảng 4 cho thấy các quan hệ đối tác của East China Normal University, cùng 
với mục đích của từng mối quan hệ (..). Lưu ý là đối tác duy nhất cho mục đích 
nghiên cứu là UCL Institute of Education, University College London, một viện 
nghiên cứu hàng đầu của UK trong nhiều bảng xếp hạng toàn cầu. 

Với các chương trình đào tạo liên kết, bức tranh cũng tương tự: các trường 
tinh hoa TQ tìm cách xây dựng quan hệ đối tác với những trường có thứ hạng 
cao trên toàn cầu. Theo thống kê của Bộ GD TQ có 577 trường TQ có tổ chức 
các chương trình đào tạo LKQT, chiếm 21% tổng số trường đại học ở TQ. Tuy 
vậy, chỉ 75% các trường này nằm trong nhóm 985 và 211 (MoE, 2013b). Điều 
này gợi ý là các trường tinh hoa đứng trước nhiều rủi ro hơn khi tổ chức các 
chương trình đào tạo LKQT (Hou et al., 2014). Nhiều nghiên cứu cho thấy một 
sự khác biệt trong cách các trường tinh hoa và các trường thành lập sau năm 
1992 tiếp cận các chương trình đào tạo LKQT, trong đó các trường mới ở UK 
và các trường nằm ngoài nhóm tinh hoa của TQ đang có những chuẩn bị tốt 
hơn cho những chương trình đào tạo ở nước ngoài được xác nhận chất lượng 
(Fang, 2012; Hou et al., 2014; Bennell and Pearce, 2003).

Bảng 4: Đối tác của East China Normal ở UK

Địa lý, nhân khẩu học và mức độ tập trung trong GDĐH ở TQ 

TQ có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành từ 23 tỉnh, 4 khu (Bắc Kinh, 
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the�new�universities�in�the�UK�and�non-elite�universities�in�China�being�more�prepared�to�set�up�
overseas�validated�courses�(Fang,�2012;�Hou�et al.,�2014;�Bennell�and�Pearce,�2003).�

Table 4: East�China�Normal�University’s�partner�institutions�in�the�UK

Institution (in Chinese) Institution (in English) Country Affiliation Exchange and 
cooperation 
code

艾克斯特大学 Exeter�University� England
Russell�
Group

FSA*

曼彻斯特大学 University�of�Manchester� England
Russell�
Group

FSA

利兹大学 University�of�Leeds� England
Russell�
Group

FSA

霍尔大学 Hull�University� England FSA

诺丁汉特伦特大学 
Nottingham�Trent�
University�

England
Post-1992 S

爱丁堡大学 University�of�Edinburgh� Scotland

英国伦敦大学教育学院 
UCL�Institute�of�Education,�
University�College�London�

England
FRIS

班戈大学 Bangor�University� Wales FS

*�Exchange�and�cooperation�code:�F�–�faculty�exchange,�S�–�student�exchange,�D�–�joint�degree�programmes,�
R� –� research� collaboration,�A� –� academic� exchange� and� cooperation� in� running� schools� (TNHE),� I� –�
information�exchange

Source:�Ministry�of�Education�of�the�People’s�Republic�of�China�(www.moe.edu.cn)

Geography, demographics, and the concentration of higher education in 
China

China� has� 34� provincial-level� administrative� units,� which� are� made� up� of� 23� provinces,� 4�
municipalities�(Beijing,�Tianjin,�Shanghai,�and�Chongqing),�5�autonomous�regions�(Guangxi,�Inner�
Mongolia,�Tibet,�Ningxia,� and�Xinjiang)� and� 2� special� administrative� regions� (Hong� Kong� and�
Macau)� (Travel�China�Guide,� 2015).� Figure� 1� illustrates� the� provinces� and� in� addition�divides�
China�into�the�Eastern�Region,�Central�Region,�and�Western�Region.�

The�most�populated�and�urbanized�areas�of�China�are�the�Eastern�and�Central�regions�of�
the�country�with�the�municipality�around�Beijing�and�Tianjin,� the�area�around�Shanghai,�Hong�
Kong,�and�the�eastern�provinces�of�Shandong�and�Jiangsu�being�the�most�densely�populated.�The�
least�densely�populated�areas�are�in�the�west�of�China�with�the�regions�of�Qinghai�and�Xinjiang�in�
the�far�west�being�much�more�sparsely�populated�(Waugh,�2009).�If�a�line�were�drawn�across�the�
country�dividing�the�Eastern�and�Central�regions�from�the�Western�region,�it�would�demonstrate�
that�the�Eastern�and�Central�regions�have�40�per�cent�of�the�land�area�and�94�per�cent�of�the�
population,�while�the�Western�region�has�60�per�cent�of�the�land�area�but�only�6�per�cent�of�the�
population.�This� illustrates� the�acute�differences� in�demographics�across� the�different� regions�
and�provinces�of�China.�The�areas�of�dense�population�are�also�among�the�most�urbanized�and�
industrialized�parts�of�the�country.
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Thượng Hải, Thiên Tân và Chung Kinh), 5 khu vực tự trị (Guangxi,  Nội Mông, 
Tây Tạng, Ningxia, và Xinjiang); 2 đặc khu (Hong Kong và Macao) (Travel China 
Guide, 2015). Hình 1 minh họa các tỉnh và cho thấy sự phân chia TQ thành các 
khu vực miền Đông, miền Trung và miền Tây. 

Vùng đông dân nhất và đô thị hóa nhất của TQ là miền Trung và miền 
Đông với những khu vực chung quanh Bắc Kinh và Thiên Tân, những vùng 
chung quanh Thượng Hải, Hong Kong và những tỉnh phía đông của Quảng 
Đông và Jiangsu hiện là những nơi đông dân nhất. Vùng ít dân cư nhất là phía 
Tây của Qinghai và Xinjiang xa nhất về phía Tây là nơi ít người nhất (Waugh, 
2009). Nếu vẽ một đường phân chia khu vực miền Đông, miền Trung với miền 
Tây, nó sẽ cho thấy miền Đông và miền Trung chiếm tới 40% đất đai và 94% 
dân số của quốc gia, trong khi miền Tây chiếm 60% đất đai và chỉ chiếm 6% 
dân số. Điều này minh họa cho sự khác biệt sâu sắc giữa các vùng miền ở TQ. 
Những vùng đông dân cũng đồng thời là những vùng có tính chất đô thị hóa 
và công nghiệp hóa cao của quốc gia. 

Có một mối quan hệ nổi bật giữa mật độ dân số và mức độ tập trung các 
trường ĐH ở TQ. Dữ liệu từ website của Bộ GD TQ (www.moe.edu.cn) cho thấy 
sự khác biệt cực lớn về nhân khẩu học giữa miền Tây và miền Đông được 
phản ánh trong vị trí và mức độ tập trung các trường ĐH. Điều nổi bật nhất, 
và cũng rất rõ đối với nghiên cứu này, là những trường ĐH tinh hoa (trong 
nhóm C9, 211, và 985) đều tập trung ở miền Đông và miền Trung. Những 
trường không thuộc nhóm nay thì nằm rải rác khắp nước, dù là vẫn tập trung 
nhiều hơn ở hai khu vực miền Đông và miền Trung. Hình 2 cho thấy phân bổ 
số lượng các trường không thuộc nhóm tinh hoa trên cả nước, minh họa sự 
khác biệt giữa các vùng nói chung. 

Tuy nhiên, khi ta đối chiếu với sự phân bố của các trường tinh hoa trong 
nhóm 211, có thể thấy rõ là nó còn mất cân bằng hơn trong nội bộ nhóm này, 
vì các trường có đẳng cấp đều tập trung ở Bắc Kinh, Jiang su và Thượng Hải. 
Hình 3 cho thấy, khi so sánh sự phân bổ các trường tinh hoa và không tinh 
hoa, các trường tinh hoa tập trung còn cao hơn nhiều ở những vùng đô thị 
hóa và giàu có của TQ. 

Điều này thể hiện rằng, Bắc Kinh và Thượng Hải chứa phần lớn các trường 
tinh hoa, vì hầu hết đều nằm tại đây. Nhóm 985 cũng tương tự, chủ yếu nằm 
tại các vùng đô thị hóa.

Dữ liệu này cho ta thấy nhìn chung có một sự khác biệt trong sự phân bố 
các trường ĐH trên các vùng miền của cả nước và sự nghiêng lệch trong sự 
phân bố các trường ĐH tinh hoa mạnh mẽ hơn gấp bội: 60% các trường thuộc 
nhóm 211 và 72% các trường thuộc nhóm 985 nằm tại miền Đông so với 48% 
các trường không thuộc nhóm tinh hoa. Bức tranh về sự phân bổ vùng miền 
không quân bình này hoàn toàn giống với sự phân bổ của các quan hệ đối tác 
giáo dục quốc tế (Hou et al., 2014).
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Cần lưu ý là quy mô nhập cư từ nông thôn vào thành thị rất lớn ở TQ. Tổng 
cục Thống kê TQ ước lượng đến cuối năm 2009, có khoảng 145 triệu người từ 
nông thôn nhập cư vào thành thị, một nửa trong đó là người trẻ tuổi (National 
Bureau of Statistics, 2011; Chiang et al., 2012). Tuy vậy, phần lớn những người 
nhập cư này là ít học, với 70% chưa có bằng trung học (National Bureau of 
Statistics, 2011; Chiang et al., 2012). Với đặc điểm cách biệt rất rõ giữa nông 
thôn và thành thị ở TQ, điều này cho ta thấy sự cung ứng giáo dục bậc cao 
của TQ phản ánh bức tranh về sự phân bổ kinh tế và gợi ý về sự phân hóa xã 
hội trong tiếp cận ĐH đặc biệt là tiếp cận các trường ĐH tinh hoa (Chiang et 
al., 2015; Marginson, 2015). Điều này là một minh chứng cho thấy có một mối 
liên hệ giữa nhóm các trường tinh hoa và những vùng đông dân, phát triển 
về kinh tế. Marginson (2015) nêu ra mối liên hệ giữa bất bình đẳng về kinh tế, 
trật tự xã hội và giáo dục đại học; lưu ý rằng việc tiếp cận những trường tinh 
hoa bị phân hóa một cách cực kỳ sâu sắc giữa các nhóm xã hội khác nhau 
(Marginson, 2015: 4). Dữ liệu trên đây làm rõ thêm nhận định này rằng có 
một mối liên hệ giữa mức độ tập trung về mặt địa lý của các trường tinh hoa 
ở những vùng đô thị cho thấy sự cách biệt nông thôn và thành thị, hay nói rõ 
hơn, sự phân chia giàu nghèo ở TQ, mà cho thấy rằng điều này được phản ánh 
rất rõ trong việc cung ứng giáo dục bậc cao. 

Hình 1: Bản đồ các tỉnh của TQ (Shen, 2015)

Có một mối tương quan nổi bật giữa mức độ đông dân và mức độ tập 
trung của các trường ĐH ở TQ. Dữ liệu thu thập từ Bộ GD TQ (www.moe.edu.
cn) cho thấy sự khác biệt cực lớn trong bản đồ nhân khẩu học từ phía Tây đến 
phía Đông của TQ phản ánh trong vị trí và mức độ tập trung của các trường 

78� � Catherine Montgomery

Figure 1: Map�of�China�showing�the�provinces�(Shen,�2015)

There� is� a� significant� relationship� between� the� density� of� the� population� in� China� and� the�
concentration� of� provision� of� higher� education� institutions.� The� data� gathered� from� the�
Chinese�Ministry�of� Education�website� (www.moe.edu.cn)� shows� that� the� extreme� variation�
in� demographics� from� the�West� to� the� East� of� the� country� is� reflected� in� the� location� and�
concentration�of�higher�education� institutions.�Most�significantly� for�this�study,� it� is�also�clear�
from�the�data�that�the�elite�universities�of�China�(those�included�in�the�C9,�211,�and�985�groups)�
are�concentrated�in�the�Eastern�and�Central�regions�of�the�country�to�a�greater�extent�than�
the�non-elite�institutions�(universities�not�included�in�the�C9,�211,�or�985�groups).�The�non-elite�
higher�education�institutions�are�more�widely�spread�across�the�regions,�although�there�is�still�a�
concentration�of�non-elite�institutions�around�the�Eastern�and�Central�regions.�Figure�2�shows�
the�number�of�non-elite�universities�in�the�different�provinces�of�China,�illustrating�that�there�is�
an�unequal�spread�of�universities�in�general�across�the�provinces.�

When� contrasted� with� the� spread� of� the� elite� 211� group� of� universities,� however,� it� is�
apparent�that�the�spread�is�even�more�unequal�in�the�elite�group,�with�the�number�of�211-ranked�
universities� intensely� concentrated� in� the� regions� of� Beijing,� Jiangsu,� and� Shanghai.� Figure� 3�
illustrates� that,� in�comparison�with� the� spread�and�number�of�non-elite� institutions,� the�elite�
institutions�are�even�more�intensely�concentrated�around�the�urbanized�and�wealthy�regions�of�
the�country.�
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ĐH. Điểm nổi bật trong nghiên cứu này là, dữ liệu cho thấy rất rõ các trường 
ĐH tinh hoa của TQ (tức các trường trong nhóm C9, 211, và 985) tập trung 
ở miền Đông và miền Trung với mức độ lớn hơn nhiều so với những nhóm 
trường khác. Những trường nằm ngoài nhóm tinh hoa thì trải rộng hơn trên 
nhiều địa bàn, mặc dù vẫn tập trung nhiều hơn ở miền Đông và miền Trung. 
Hình 2 cho thấy con số các trường không tinh hoa ở các tỉnh khác nhau của TQ, 
minh họa cho sự phân bố không đồng đều của các trường xét về mặt địa lý. 

Tuy vậy, khi so sánh với sự phân bố của các trường tinh hoa trong nhóm 
211, rõ ràng là nó còn không đồng đều hơn nữa trong nội bộ nhóm 211. Một 
số lớn các trường trong nhóm này tập trung ở Bắc Kinh, Jiangsu và Thượng 
Hải. Hình 3 cho thấy, so với sự phân bổ của các trường không tinh hoa, thì các 
trường tinh hoa tập trung rất rõ ở những vùng đô thị hóa giàu có của quốc gia. 

Hình 2: Số lượng các trường không tinh hoa của TQ ở các tỉnh khác nhau 

Hình 3: Số trường trong nhóm 211 ở các tỉnh khác nhau 

Bức tranh này cũng nhất quán đối với các trường trong nhóm 985. Hình 

(1)  (www.ied.ecnu.edu. cn/list_
en.asp?class=79.87).

(2) (www. ied.ecnu.edu.cn/list_en.as-
p?class=79.87)
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Figure 2: The�number�of�Chinese�non-elite�universities�in�different�provinces

Figure 3: The�number�of�Chinese�211�group�universities�in�different�provinces

This� picture� is� consistent� across� the� 985� group� institutions� and� Figure� 4� demonstrates� that�
Beijing�and�Shanghai�have�most�of�this�group�of�elite�universities,�with�the�majority�of�institutions�
being�situated�in�those�two�areas.�The�spread�of�these�985�group�institutions�is�more�intensely�
concentrated�in�the�urbanized�regions�compared�to�the�non-elite�institutions.�

These�data�show�that�there�is�an�overall�difference�in�the�spread�of�universities�generally�
across�Eastern,�Central,�and�Western�China�but�that�the�unequal�spread�of�elite�higher�education�
institutions�is�more�acute�than�that�of�the�non-elite�institutions,�with�60�per�cent�and�72�per�
cent�respectively�of�the�211�and�985�group�universities�being�in�the�East�compared�to�48�per�
cent�of�the�non-elite�institutions.�The�picture�of�uneven�geographical�distribution�is�similar�for�
transnational�higher�education�partnerships�(institutions�that�are�receivers�of�TNHE)�(Hou et 
al.,�2014).�

The�data�presented�above�illustrate�that�there�is�an�intensely�unequal�distribution�of�elite�
universities�across�the�provinces�and�regions�of�China.�It�is�important�to�note�that�the�scale�of�
rural–urban�migration�is�huge�in�China,�with�the�Chinese�National�Bureau�of�Statistics�estimating�
that�by�the�end�of�2009�there�were�145�million�rural�migrants�in�city�areas�of�China�with�50�
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4 cho thấy Bắc Kinh và Thượng Hải là nơi đặt cơ sở của hầu hết các trường 
trong nhóm tinh hoa. Nhóm 985 tập trung ở vùng đô thị hóa nhiều hơn so 
với nhóm không tinh hoa. 

Những dữ liệu này cho thấy rằng có một sự khác biệt chung trong việc 
phân bố các trường ĐH ở các vùng miền Đông, miền Trung và miền Tây của 
TQ, trong đó mức khác biệt trong việc phân bố các trường tinh hoa lớn hơn 
nhiều. 60% số trường trong nhóm 211 và 72% các trường trong nhóm 985 
nằm ở phía Đông trong khi chỉ 48% các trường không tinh hoa nằm tại khu 
vực này. Bức tranh phân bổ địa lý không đồng đều này tương tự như bức 
tranh về các chương trình đào tạo xuyên quốc gia ở TQ (Hou et al., 2014).

Điều quan trọng cần lưu ý là quy mô của sự nhập cư từ nông thôn vào 
thành thị là cực lớn ở TQ. Tổng cục Thống kê TQ ước tính đến cuối năm 2009, 
có khoảng 145 triệu người từ nông thôn đổ về thành thị, trong đó 50% là 
người trẻ. Tuy thế, hầu hết họ là người ít học, 70% chưa học hết phổ thông 
(National Bureau of Statistics, 2011; Chiang et al., 2012). Với những đặc điểm 
khác biệt giữa thành thị và nông thôn ở TQ, điều này cho thấy sự mất cân 
bằng trong phân bổ địa lý các trường đã phản ánh sự phân bổ kinh tế không 
đồng đều giữa các vùng đô thị miền Đông và miền Trung. Dữ liệu này cũng 
gợi ý một sự khác biệt có ý nghĩa xã hội trong việc tiếp cận đại học và nhất là 
tiếp cận các trường tinh hoa. (Chiang et al., 2015; Marginson, 2015). Điều này 
hỗ trợ cho nhận định có một sự liên quan giữa nhóm các trường tinh hoa với 
những vùng và nhóm cư dân có lợi thế về kinh tế. Marginson (2015) đã chỉ ra 
sự liên hệ giữa bất bình đẳng kinh tế, trật tự xã hội và giáo dục đại học. Ông 
nêu lên rằng việc tiếp cận các trường tinh hoa bị phân hóa cực kỳ sâu sắc ở 
những tầng lớp xã hội khác nhau (Marginson, 2015: 4). Dữ liệu trên đây đã 
minh họa cho luận điểm ấy, rằng có một mối quan hệ giữa mức độ tập trung 
về mặt địa lý của các trường tinh hoa trong những vùng đô thị hóa, tạo ra sự 
phân hóa giữa thành thị và nông thôn, nói rõ hơn là sự phân hóa giữa giàu và 
nghèo ở TQ, và cho thấy rằng điều này được phản ánh rất rõ trong việc cung 
ứng GD ĐH của các trường tinh hoa. 

Hình 4: Phân bố của các trường trong nhóm 985 ở các tỉnh khác nhau 

80� � Catherine Montgomery

per�cent�of�these�being�young�people�(National�Bureau�of�Statistics,�2011;�Chiang�et al.,�2012).�
However,�the�majority�of�these�rural�migrants�are�largely�uneducated�with�70�per�cent�having�less�
than�a�high�school�level�of�attainment�(National�Bureau�of�Statistics,�2011;�Chiang�et al.,�2012).�
Given�the�characteristics�of�the�rural�versus�urban�divide�in�China,�this�shows�that�the�provision�
of�higher�education�in�China�mirrors�the�unequal�economic�distribution�in�the�urban�Eastern�and�
Central�areas�of�the�country�and�suggests�a�socially�differentiated�access�to�higher�education�and�
an�increasingly�differentiated�access�to�elite�institutions�(Chiang�et al.,�2015;�Marginson,�2015).�
This�supports�the�suggestion�of�a�link�between�the�development�of�elite�groups�of�universities�
and�economically�advantaged�regions�and�populations.�Marginson�(2015)�makes�a�link�between�
economic� inequality,� social� ordering,� and� higher� education,� noting� that� access� to� elite� higher�
education� is�‘sharply� stratified� by� social� group’� (Marginson,� 2015:� 4).�The� data� included� here�
on�China�underline�this�point�by�illustrating�that�there�is�a�relationship�between�geographical�
concentrations�of�elite�institutions�in�urbanized�areas,�accentuating�the�urban–rural�or,�to�put�
it�crudely,�rich–poor�divide�in�China,�and�indicating�that�this�is�reflected�in�the�provision�of�elite�
higher�education.�

Figure 4: The�distribution�of�Chinese�985�group�universities�in�different�provinces

Diversity of partnership in the elite Chinese universities: Two illustrative 
cases

This�section�of�the�article�considers�two�Chinese�universities�at�closer�range,�focusing�on�each�
individual� institution’s�distinctive�range�and�nature�of�partnerships�and�collaborative�links�as�a�
means�of� illuminating� the�diversity�and�complexity� in�partnership�within� the�elite� institutions�
of�China.�Each�university’s�overall�strategy�is�interpreted�from�the�partnership�data�and�some�
possible� themes� that� emerge� from� the� range� of� partnerships� are� drawn� out.�The� two� cases�
underline�the�influence�of�historical,�geopolitical,�and�sociocultural�contexts�on�the�development�
of� international� partnerships.�As� the� data� are� taken� from� publicly� available� documents� the�
universities�are�not�anonymized.�The�limitations�of�the�data�should�be�noted,�as�these�profiles�rely�
on�the�web�pages�of�the�universities,�and�the�universities’�descriptions�of�the�formal�partnerships,�
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Sự đa dạng của các quan hệ đối tác trong các trường tinh hoa ở TQ: Hai 
trường hợp minh họa 

Phần này xem xét hai trường hợp, tập trung vào các đặc điểm và bản chất 
của các quan hệ đối tác của từng trường như một phương tiện minh họa cho 
sự đa dạng và phức tạp của các quan hệ đối tác trong những trường tinh hoa 
của TQ. Chiến lược chung của mỗi trường được diễn giải từ dữ liệu về các quan 
hệ đối tác của họ, cũng như từ một vài chủ đề khả dĩ liên quan. Hai trường 
hợp này cho thấy rõ ảnh hưởng của lịch sử nhà trường, vị trí địa lý, cũng như 
bối cảnh văn hóa xã hội của việc phát triển các quan hệ đối tác quốc tế.  Vì dữ 
liệu lấy từ các nguồn công khai, tên trường không cần phải ẩn danh. Giới hạn 
của những dữ liệu này cũng sẽ được nêu ra, vì những hồ sơ này chủ yếu lấy 
trên trang web của các trường, và những gì được miêu tả trên trang web thì 
không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ quan điểm của những người liên 
quan. Nó chỉ cho thấy một quan điểm về bản chất của mối quan hệ hợp tác. 

East China Normal University: Đem thế giới đến với Thượng Hải 

East China Normal University (Trường ĐH Sư phạm Hoa Đông - ECNU) có 
trụ sở ở Thượng Hải bờ đông đô thị hóa và giàu có của quốc gia. Thượng Hải 
bắt đầu phát triển vào cuối thời nhà Thanh (1644–1912) như là một trong 
những thương cảng chủ yếu của TQ rồi trở thành trung tâm của Trung Quốc 
hiện đại. Người Anh, người Mỹ và người Pháp đều đã thiết lập tô giới ở Thượng 
Hải cuối những năm 1840. Thành phố này có những thiết chế làm ăn theo 
thông lệ quốc tế nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ (Mitter, 2008). Hệ quả 
của lịch sử này là, Thượng Hải trở thành một thành phố đa văn hóa với bầu 
không khí thời thuộc địa. ECNU là trường sư phạm hàng đầu ở TQ và là thành 
viên của cả hai nhóm 985 và 211.

ECNU có 114 quan hệ đối tác chính thức với các trường nước ngoài ở 
nhiều lục địa: 21 ở Châu Âu; 3 ở Australia; 43 ở Châu Á; 45 ở Mỹ ; và 2 ở Châu 
Phi (www.ied.ecnu.edu.cn/index_en.asp).  Mức độ tập trung của các quan hệ 
đối tác ở ECNU’s phản ánh quá khứ thuộc địa của nó. Những mối quan hệ lâu 
dài nhất và phát triển mạnh mẽ nhất là quan hệ với Pháp, Mỹ và Úc. Đối với 
nước Pháp, ECNU có quan hệ chặt chẽ với Écoles Normales Supérieures đã 
hơn 20 năm, liên quan tới các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi giáo sư, 
và hợp tác trong một số chuyên ngành nhất là khoa học và kinh doanh1. Đối 
tác giữa ECNU và La Trobe University ở Australia cũng tương tự và kéo dài đã 
14 năm, gắn với hợp tác nghiên cứu và đào tạo xuyên quốc gia, tức sinh viên 
có thể học hai năm ở ECNU và hoàn tất chương trình cử nhân của họ ở La 
Trobe, Australia.

Tuy nhiên, đặc điểm đáng quý nhất của các quan hệ đối tác này là sự thiết 
lập nhiều trung tâm nghiên cứu và giảng dạy với các đối tác quốc tế đặt trong 
trường hoặc gần trường ở Thượng Hải. Năm 2006 ECNU mở một “công viên 
giáo dục quốc tế” nhằm thu hút các trường ĐH nổi tiếng trên thế giới đến lập 
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cơ sở và các trung tâm giảng dạy của họ ở TQ”2. Từ đó đến nay nó đã thu hút 
hơn một ngàn sinh viên quốc tế. Écoles Normales Supérieures cũng lập một 
trường liên kết sau ĐH, Trường Kinh doanh EMLYON (France) thiết lập cơ sở 
của họ trên đất của ECNU, và hợp tác với Hoa Kỳ cũng rất mạnh mẽ thể hiện 
qua việc thành lập ĐH New York University ở Thượng Hải, một dự án liên kết 
Mỹ Trung đầu tiên. Cách tiếp cận của ECNU với vấn đề đối tác là đưa thế giới 
đến với Thượng Hải, và lịch sử cũng như quá khứ đa văn hóa của thành phố 
Thượng Hải đã giúp việc này dễ dàng hơn.

Đáng lưu ý là ECNU cũng xây dựng những hình thức đối tác mới với các 
nước phát triển ở châu Á, châu Mỹ Latin, và châu Phi. Năm 2015 họ mở chương 
trình Thạc sĩ Giáo dục cho Các nước Đang phát triển nhằm vào các trường ĐH 
ở Tanzania, Ethiopia, Jordan, và Chile. ECNU có một mục tiêu rõ ràng là thiết 
lập những gắn bó song phương chặt chẽ với ASEAN. Họ cũng có tham vọng 
xây dựng vai trò một đầu mối cung ứng giáo dục cho các nước phát triển, 
cạnh tranh với sự thống trị phương Tây trong việc gây ảnh hưởng với các nước 
đang phát triển nhằm mở rộng “quyền lực mềm” của TQ. (Nye, 1990).

Xiamen University: Tiếp cận Châu Á 

Xiamen University (XMU) là một trường ĐH nghiên cứu có uy tín và thứ 
hạng cao, là thành viên của cả hai nhóm 985 và 211. Nó được Tan Kah Kee, 
một doanh nhân người TQ ở hải ngoại và là một nhà từ thiện ở khu vực Đông 
Nam Á thành lập năm 1921. Đó là trường ĐH đầu tiên do một người TQ ở hải 
ngoại lập ra. Xiamen ở phía bắc east coast tỉnh Fujian, đông nam TQ và là nơi 
có nhiều cộng đồng người Hoa hải ngoại ở Đông Nam Á. Thành phố này nằm 
gần Đài Loan và về mặt lịch sử nó là nơi diễn ra những mâu thuẫn giữa Đài 
Loan và Trung Quốc, mặc dù đã có một quan hệ hòa bình hơn từ năm 2015 
với cuộc họp lịch sử giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mã Anh Cửu 
vào tháng 11 (BBC News, 2015).

Cũng như ECNU, XMU có một danh sách dài các mối quan hệ đối tác với 
các trường quốc tế. Trang web XMU cho thấy nó có 157 quan hệ đối tác chính 
thức: 47 ở Europe; 9 ở Australia và New Zealand; 68 ở Châu Á; 29 ở Bắc Mỹ; và 
4 ở Châu Phi . Sự tập trung quan hệ đối tác với châu Á (68 quan hệ châu Á so 
với 43 ở ECNU), phản ánh cả vị trí địa lý của nó ở vùng đông nam TQ gần với 
biên giới các nước Đông Nam Á, lẫn đặc điểm nhân khẩu học của nó là quê 
hương của nhiều người Hoa sinh sống ở các nước Đông Nam Á. XMU tỏ ra 
hướng về châu Á, bên cạnh thế mạnh của nó trong các quan hệ đối tác với các 
trường Châu Âu. XMU có ít quan hệ với Hoa Kỳ hơn so với ECNU. Thật lý thú 
khi ta lưu ý rằng XMU có 22 quan hệ đối tác với các trường ĐH Đài Loan, phản 
ánh mức độ nổi bật của vị trí địa lý của thành phố trong mối quan hệ với Đài 
Loan. Điều này cho ta thấy rõ vai trò của địa chính trị trong việc phát triển các 
mối quan hệ hợp tác. 

Một yếu tố nổi bật trong các quan hệ đối tác của XMU là cách tiếp cận 
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hướng tới Đông Nam Á của nó. XMU là trường ĐH TQ đầu tiên xây dựng cơ 
sở đào tạo ở nước ngoài. Năm 2014 Xiamen University mở cơ sở đào tạo ở 
Malaysia nằm ở tây nam Kuala Lumpur. Cũng như chi nhánh của Nottingham 
University mở tại Ningbo ở China, kiến trúc của cơ sở mới phản ánh đặc trưng 
của XMU ở Xiamen. Bằng cấp, chương trình ở đây nhất quán với cơ sở chính 
XMU và tất cả được dạy bằng tiếng Anh. Sinh viên chủ yếu là từ TQ, Malaysia, 
và các nước Châu Á khác .  XMU đang tạo ra một tiền lệ quan trọng trong việc 
hợp tác với Malaysia và đào tạo xuyên quốc gia. Đây cũng là một sự kiện đánh 
dấu sự thay đổi trong chính sách giáo dục của TQ và một lần nữa minh họa 
những thay đổi trong bức tranh GD ĐH của TQ, nhất là trong quan hệ với các 
nước khác.

Kết luận

Tuy một số đặc điểm của toàn cầu hóa đang thúc đẩy những xu hướng 
chung của GD ĐH trên toàn cầu, nhưng rõ ràng là những khác biệt giữa các 
địa phương vẫn đang tiếp diễn (Ng, 2012). Mặc dù bị dẫn dắt bởi thị trường 
và bởi bảng xếp hạng toàn cầu, những mối quan hệ đối tác trong GD ĐH 
cũng bị ảnh hưởng bởi những kết hợp phức tạp của bối cảnh văn hóa xã hội 
và địa lý. Những trường như East China Normal và Xiamen University chịu ảnh 
hưởng của lịch sử và cộng đồng dân cư, xây dựng các quan hệ đối tác dựa 
trên những truyền thống hỗ trợ cho sự hợp tác ấy. Bức tranh này tuy thế có ít 
nhiều mâu thuẫn, vì TQ vẫn còn lối tư duy muốn “bắt kịp” thế giới và nhắm tới 
mục đích các trường tinh hoa của họ phải là đối tác của những trường danh 
giá của phương Tây như Oxford hay Yale (Yang and Xie, 2015). Những nhân tố 
văn hóa và xã hội địa phương sẽ tiếp tục có những tác động tới sự phát triển 
quan hệ đối tác của các trường.

Chính sách mở cửa có tạo điều kiện cho sinh viên những vùng nông thôn 
của TQ có thể vào được ĐH, nhưng nghiên cứu cho thấy thanh niên nông 
thôn có ít thuận lợi hơn nhiều so với dân thành thị trong việc vượt qua kỳ thi 
tuyển sinh ĐH (Chiang et al., 2015). Những trường ĐH tinh hoa nhất nằm ở 
những vùng đô thị hóa cao nhất và giàu có nhất, gợi ý nhu cầu tăng cường 
khả năng dịch chuyển dân cư ở những vùng nông thôn (Yang, 2014). Tuy khả 
năng tiếp cận giáo dục ở nông thôn TQ đã được cải thiện rất nhanh trong 
những năm gần đây (Chiang et al., 2012), sự vận động về địa lý và hiện tượng 
nhập cư được coi là bắt buộc để có thể tiếp cận giáo dục chất lượng cao 
(Yang, 2014; Kong, 2010). Sự phân bố không đều các trường tinh hoa ở các 
tỉnh và các vùng khác nhau của TQ có thể đóng vai trò tiếp tục tạo ra bất bình 
đẳng mặc dù cần công nhận rằng nó có thể là do những yếu tố kinh tế, chính 
trị, văn hóa xã hội phức tạp hơn và rộng lớn hơn nhiều so với những gì được 
trình bày trong bài này. 

Điều quan trọng cần lưu ý là những quan hệ và đối tác đang thay đổi giữa 
các trường ĐH trên toàn cầu không chỉ là vấn đề cạnh tranh giữa các trường 
và các nước, mà như Marginson (2014) đã nêu ra, nó có một tác động đến 
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cương vị xã hội của con người, khát vọng giáo dục của họ và rộng hơn là cả 
cuộc đời họ. Như Yang đã chỉ ra trong bối cảnh của TQ: “Cấu trúc thứ bậc của 
hệ thống giáo dục, đi đôi với những vận động liên quan tới việc tham gia 
vào hệ thống giáo dục  đã định hình những hình dung chính trị và xã hội của 
những công dân sống tại khu vực ngoại vi, nơi những mối liên hệ với nhà 
nước trung ương khá là yếu (Yang 2014: 1)
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