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Tóm tắt: Nghiên cứu chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới sự thành công trong hợp
tác giữa đại học (ĐH) và doanh nghiệp (DN) bao gồm các yếu tố khung, tổ chức,
đầu ra và mối quan hệ. Trong đó, bài viết tập trung phân tích nhân tố quan hệ
thông qua phương pháp nghiên cứu định tính với phỏng vấn sâu đối với 10 DN
và 5 trường ĐH tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy để xây dựng nhân tố
mối quan hệ trong hợp tác ĐH - DN cần dựa trên việc quản lý mối quan hệ trong
hợp tác và xây dựng niềm tin trong mô hình hợp tác này. Đồng thời, bài viết cũng
cung cấp những căn cứ khoa học nhằm hỗ trợ các trường ĐH bắt đầu, quản lý và
phát triển tốt hơn mối quan hệ với DN để kích thích và cải thiện mô hình hợp tác.
Từ khóa: Hợp tác, Trường đại học, Doanh nghiệp, Quan hệ
BUILDING RELATIONSHIP FACTORS FOR SUCCESSFUL
UNIVERSITY - BUSINESS COLLABORATION IN VIETNAM
Abstract: This study examines factors a ecting the success of university - business
collaboration including framework factors, institutional factors, output factors
and relationship factors. In particular, the paper focuses on analyzing relationship
factors through qualitative research with in-depth interviews in 10 enterprises and
5 universities in Vietnam. The results show that relationship management and
trust building play an important role in building relationship factors of university business cooperation. At the same time, this study also provides scienti c basis to
assist universities in initiating, better managing, and developing their relationship
with businesses to stimulate and improve university - business collaboration.
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1. Đặt vấn đề
Tri thức và công nghệ là những yếu tố quan trọng cho phát triển và DN luôn có
nhu cầu trong quá trình cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới trong sản xuất - kinh
doanh và quản trị nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất (Salleh & Omar, 2016). Trong thời
đại công nghệ 4.0, việc chuyển giao tri thức, công nghệ giữa trường ĐH và DN ngày
càng được phát triển (Rybnicek & Konigsgruber, 2019; Anh & cộng sự, 2021).
Tại Việt Nam hiện nay, các DN phải tìm kiếm những phát minh, sáng chế, những
sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng để gia tăng năng lực cạnh tranh trên
thị trường và phát triển bền vững (Toàn, 2016). Điều này đòi hỏi các trường ĐH cân
nhắc yếu tố thương mại hóa trong các nghiên cứu khoa học nhằm hỗ trợ các DN mở
ra nhiều hướng phát triển, đổi mới, giải quyết các bài toán về nhân sự, tài chính và
công nghệ với khoảng thời gian và chi phí hợp lý (Phương, 2016).
Mô hình hợp tác ĐH - DN đem lại cơ hội cho cả DN và trường ĐH. Ngoài lợi
ích từ việc áp dụng thành quả nghiên cứu khoa học thông qua việc hợp tác với nhà
trường, DN có thể tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường
quảng bá thương hiệu dựa trên các yếu tố về trách nhiệm xã hội của DN (Zhou
& cộng sự, 2016). Bên cạnh đó, mô hình hợp tác này tạo ra những cơ hội cho các
trường ĐH đẩy mạnh giảng dạy và các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên,
Rybnicek & Konigsgruber (2019) cũng cho rằng việc hợp tác có thể gặp phải những
thách thức như hạn chế về nhận thức, thông tin, niềm tin, quy trình, nguồn lực, đặc
biệt là hạn chế đến từ việc quản trị mối quan hệ hợp tác giữa trường ĐH và DN.
Điều này đã thúc đẩy và khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ
nhằm đảm bảo sự thành công trong hợp tác ĐH - DN.
2. Cơ sở lý luận
2.1 Tổng quan nghiên cứu
2.1.1 Tổng quan nghiên cứu trong nước
Nghiên cứu của Toàn (2016) cho rằng hợp tác giữa ĐH và DN là xu hướng phổ
biến trên thế giới, có tác động tích cực tới hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học
và phát triển trong ĐH cũng như khai thác tối ưu nguồn lực của các bên. Dựa trên
các luận chứng lý thuyết, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và phân tích thực tế một
số trường hợp trong nước, bài viết chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân chủ quan từ hai
phía, các rào cản từ cơ chế quản lý và chính sách của Nhà nước. Đồng thời, nghiên
cứu đưa ra gợi ý về những giải pháp và kiến nghị tháo gỡ các rào cản nhằm thúc
đẩy hợp tác, tăng hiệu quả hoạt động của các trường ĐH ở Việt Nam và đóng góp
vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
Phương (2016) đi sâu vào nghiên cứu hợp tác giữa cơ sở đào tạo ngành du lịch với
DN. Trong xu thế hội nhập quốc tế, yêu cầu của DN với người lao động ngày càng
cao hơn. Điều đó đòi hỏi các cơ sở đào tạo liên tục phải cải tiến chương trình để nâng
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cao chất lượng đào tạo. Việc hợp tác giữa các DN và các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực
du lịch và khách sạn sẽ tạo ra nhiều lợi ích cho mỗi bên cũng như mang lại các lợi ích
thiết thực cho sinh viên. Thông qua việc tìm hiểu các phương thức hợp tác với các
DN du lịch và khách sạn tại một số trường ĐH và cao đẳng trên địa bàn Hà Nội cũng
như kinh nghiệm của một số trường ĐH nổi tiếng trên thế giới, bài viết tổng hợp các
phương thức hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và các DN du lịch - khách sạn trong quá
trình đào tạo sinh viên nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay.
Nguyên (2020) đã chỉ ra những vấn đề và giải pháp thực hiện mô hình hợp tác
ĐH - DN. Từ việc đánh giá một số mô hình hợp tác giữa ĐH và DN trên thế giới và
ở Việt Nam, nghiên cứu đã chỉ ra những mặt tồn tại gây cản trở việc hợp tác giữa
ĐH với DN ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất giải pháp nhằm thúc
đẩy sự hợp tác giữa ĐH và DN trong điều kiện Việt Nam hiện nay, góp phần tạo ra
nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
Hiện nay, tại Việt Nam, nghiên cứu về hợp tác ĐH - DN chủ yếu tập trung vào
các phương thức hợp tác, lợi ích, rào cản cũng như đưa ra một số giải pháp khắc
phục. Thưc tế có rất ít nghiên cứu chỉ rõ các nhân tố ảnh hưởng cũng như tác động
của nhân tố quan hệ đến hợp tác ĐH - DN.
2.1.2 Tổng quan nghiên cứu quốc tế
Nghiên cứu của Salleh & Omar (2016) đề xuất mô hình hợp tác giữa trường ĐH
và DN, trong đó tập trung vào sự tương tác giữa trường ĐH, chính phủ và DN. Hợp
tác giáo dục ĐH - DN giúp quảng bá các kỹ năng của sinh viên cho các nhà tuyển
dụng trong ngành. Nhóm tác giả đã có đánh giá về các mô hình khác nhau, tập trung
vào quản lý mô hình hợp tác, hình thành cộng đồng tích hợp tri thức và các hoạt
động hợp tác nghiên cứu giữa trường ĐH và DN. Trong mô hình đề xuất được đưa
ra, các tác giả nhấn mạnh vai trò của việc liên kết trường ĐH, chính phủ và DN để
đạt được sự hợp tác thành công.
Quản lý sở hữu trí tuệ thông qua hợp tác ĐH - DN được đề cập đến trong nghiên
cứu của Levesque & cộng sự (2013). Nhóm tác giả trình bày các kết quả và khuyến
nghị từ nghiên cứu tập trung vào hai nhóm tác nhân, bao gồm: (i) Các công ty tham
gia vào đổi mới hợp tác, và (ii) Các đại lý trung gian cho phép đổi mới và chuyển
giao công nghệ. Nghiên cứu đã chỉ ra một số yếu tố thúc đẩy đổi mới thông qua hợp
tác cải tiến giữa DN - ĐH và khắc phục những yếu tố cản trở liên quan đến quản lý
sở hữu trí tuệ. Nghiên cứu cũng phân tích vai trò của trung gian trong việc thúc đẩy
sự hợp tác thành công giữa các trường ĐH và các DN vừa và nhỏ.
Zhou & cộng sự (2016) đi sâu vào nghiên cứu về hợp tác ĐH - DN tại Trung
Quốc và Hoa Kỳ. Nghiên cứu cho thấy khoảng cách lớn giữa Trung Quốc và Hoa
Kỳ trong việc phát triển hợp tác ĐH - DN, theo đó, các trường ĐH Trung Quốc ít
tích cực hơn trong hợp tác với DN. Tuy nhiên, việc lựa chọn các đối tác DN tại các
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trường ĐH Trung Quốc có nhiều sự khác biệt hơn so với các trường ĐH Hoa Kỳ. Hệ
thống hợp tác ĐH - DN của Hoa Kỳ hướng về nội địa nhiều hơn so với Trung Quốc.
Tại Hoa Kỳ, cường độ hợp tác giữa các trường ĐH và DN được xác định bởi chất
lượng nghiên cứu, trong khi ở Trung Quốc thì không. Ở cả Trung Quốc và Hoa Kỳ,
khoảng cách địa lý không phải là yếu tố quan trọng đối với việc thiết lập mối quan
hệ hợp tác. Các trường ĐH lớn có mối quan hệ chặt chẽ với DN trong nước là những
trường dẫn đầu về số lượng nghiên cứu (có đồng tác giả đến từ DN) được công bố.
Nhìn chung, những nghiên cứu quốc tế về cơ bản đã chỉ ra được nội dung khái
quát về hợp tác ĐH - DN cũng như đi sâu vào nghiên cứu mô hình này tại từng quốc
gia cụ thể. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu khai thác nhân tố quan hệ trong
việc thúc đẩy sự thành công trong hợp tác ĐH - DN. Điều đó cho thấy sự cần thiết
phải có một nghiên cứu ở góc độ vĩ mô một cách toàn diện về vấn đề này.
2.2 Ý nghĩa của hợp tác đại học - doanh nghiệp
Hợp tác ĐH - DN được hiểu là sự tương tác, giao dịch giữa cơ sở giáo dục ĐH
với các DN để mang lại lợi ích cho các bên (Toàn, 2016). Theo Ủy ban Châu Âu
(European Commission), hợp tác ĐH - DN là tất cả các tương tác trực tiếp hay gián
tiếp, cá nhân hay không mang tính cá nhân giữa các cơ sở giáo dục ĐH và DN nhằm
mang lại lợi ích cho các bên, bao gồm: hợp tác trong nghiên cứu và phát triển, trao
đổi nhân sự, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, xây dựng và phổ biến chương
trình đào tạo, học tập suốt đời, phát triển DN và quản trị (Davey & cộng sự, 2011).
Việc hợp tác ĐH - DN cho thấy đóng góp của các trường ĐH vào công cuộc đổi
mới và phát triển kinh tế đa dạng hơn và thường xuyên hơn, thông qua các hoạt
động cung cấp lực lượng lao động có kỹ năng hay dịch vụ tư vấn kỹ thuật (Salleh &
Omar, 2016). Trường ĐH có thể phát triển sinh viên thành một phần của lực lượng
lao động lành nghề thông qua tương tác với các DN bên ngoài. Họ cũng có thể gia
tăng giá trị cho việc phát triển sản phẩm sáng tạo của công ty, giúp nâng cao khả
năng cạnh tranh của DN (Toàn, 2016).
Ngoài ra, mối quan hệ giữa trường ĐH và DN phải đem lại lợi ích cho cả hai bên.
Theo Rybnicek & Konigsgruber (2019), một trong những lợi ích cho các công ty
trong mối quan hệ này là được tiếp cận với sinh viên, nhân viên có trình độ cao; có
được kỹ thuật và hỗ trợ nghiên cứu để từ đó cập nhật những công nghệ mới nhất. Về
phía trường ĐH, sự thay đổi nhanh chóng của nhu cầu thị trường lao động đã gây sức
ép, buộc các trường ĐH phải thay đổi từ nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo
đến cách thức quản trị ĐH (Zhou & cộng sự, 2016). Đẩy mạnh và khai thác giá trị của
việc hợp tác với các DN giúp nhà trường tháo gỡ những khó khăn này đồng thời tạo
nguồn cung cấp tài chính cho hoạt động nghiên cứu. Việc hợp tác với DN trong quá
trình đào tạo cũng giúp sinh viên đáp ứng đúng nhu cầu xã hội, đem lại cơ hội thực
tập và khả năng tìm kiếm việc làm (Nguyên, 2020; Minh, 2021). Do đó, việc thiết
lập mối quan hệ ổn định giữa trường ĐH và DN ngày càng đóng vai trò quan trọng.
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2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hợp tác đại học - doanh nghiệp
Thứ nhất, đó là các yếu tố khung (thị trường, chính phủ); thứ hai là các yếu tố tổ
chức, bao gồm các chủ thể trong mô hình hợp tác; thứ ba là các yếu tố đầu ra, liên
quan đến kết quả mong muốn của sự hợp tác và cuối cùng là các yếu tố quan hệ, chỉ
sự liên kết giữa các đối tác trong đó đề cập đến tầm quan trọng của việc xây dựng
niềm tin.
2.3.1 Yếu tố khung
Yếu tố khung bao gồm những hỗ trợ từ phía chính phủ và yếu tố thị trường. Vai
trò của chính phủ được thể hiện trong việc đưa ra những chính sách để thúc đẩy mối
liên kết giữa trường ĐH và DN như hỗ trợ về thuế, tài trợ công (Phương, 2016).
Ngược lại, những hạn chế về mặt pháp lý hay thiếu sự hỗ trợ từ chính quyền địa
phương gây ra những tác động tiêu cực trong mối quan hệ hợp tác ĐH - DN. Bên
cạnh đó, những đặc tính của thị trường có ảnh hưởng nhất định tới khả năng thương
mại hóa sản phẩm nghiên cứu (Zhou & cộng sự, 2016; Salleh & Omar, 2016;
Toàn, 2016). Sự thay đổi liên tục của thị trường cùng sự phát triển nhanh chóng của
công nghệ đòi hỏi các dự án hợp tác phải tạo ra sản phẩm nghiên cứu mang tính cập
nhật nhất (Salleh & Omar, 2016). Do vậy, khi thực hiện mối quan hệ hợp tác, trường
ĐH cũng như DN cần cân nhắc về yếu tố kỹ thuật cũng như thời gian thực hiện dự
án để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Hợp đồng và những thoả thuận chính thức đóng vai trò thiết yếu trong mô hình
hợp tác. Ngoài việc giúp xây dựng niềm tin, hợp đồng còn đảm bảo kết quả thực
hiện cũng như tính bảo mật và các yếu tố khác (Rybnicek & Konigsgruber, 2019).
Trong quá trình hợp tác, đây là cơ sở để các bên xác định quyền hạn, trách nhiệm
và cơ chế giải quyết mâu thuẫn phát sinh.
2.3.2 Yếu tố tổ chức
Nhân tố tổ chức đầu tiên có thể kể đến là nguồn lực, bao gồm nguồn lực tài
chính, thời gian, nhân sự và thiết bị (Zhao & Wu, 2017). Sử dụng nguồn nhân lực
chất lượng cao cũng như đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu là điều thiết
yếu. Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính là điều kiện cơ bản để có thể duy trì mô hình
hợp tác ĐH - DN. Lựa chọn thời gian thích hợp đóng vai trò quan trọng đối với việc
hợp tác thành công do các DN luôn yêu cầu tính sẵn sàng liên tục. Tuy nhiên, những
nguồn lực này thường được sử dụng nội bộ (Levesque & cộng sự, 2013). Do vậy
cần có cam kết về chia sẻ nguồn lực giữa các đối tác.
Sự khác nhau trong cấu trúc tổ chức giữa trường ĐH và DN cũng là nhân tố đem
đến nhiều thách thức trong quá trình hợp tác (Prism, 2019). Nếu như cấu trúc DN
rõ ràng, phân công nhiệm vụ tách biệt thì cấu trúc tổ chức của trường ĐH thường
phức tạp và không linh hoạt. Bộ máy hành chính trong trường ĐH thường được cho
là cứng nhắc trong các thủ tục thực hiện hợp tác (Zhao & Wu, 2017). Vì vậy, để
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đảm bảo tính hiệu quả trong hợp tác, trách nhiệm và vai trò của từng bên cần được
chỉ rõ trong thỏa thuận hợp tác.
2.3.3 Yếu tố đầu ra
Trong một mối quan hệ hợp tác, điều đầu tiên các bên cần thực hiện là thiết lập
mục tiêu hợp tác. Tính tương thích trong việc đề ra mục tiêu của hai bên là vô cùng
cần thiết (Rybnicek & Konigsgruber, 2019). Sự không tương thích trong mục tiêu
sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc đạt được kết quả mong muốn trong hợp tác. Chẳng
hạn, trường ĐH muốn công bố kết quả nghiên cứu trong khi DN lại mong muốn giữ
bí mật thương mại (Zhao & Wu, 2017). Do vậy, các bên cần hiểu rõ mục tiêu hợp
tác của đối phương và tạo mục tiêu hợp tác có lợi cho cả hai bên.
Bên cạnh đó, việc chuyển giao tri thức và kinh nghiệm cũng là nhân tố quan
trọng để đảm bảo sự thành công của mô hình hợp tác. Tuy nhiên, có những rào cản
nhất định trong việc chuyển giao như sự khác nhau về nền tảng kiến thức, văn hóa,
xã hội cũng như sự thiếu hụt về kinh nghiệm chuyển giao (Zhou & cộng sự, 2016).
Chính vì vậy, cần có những chính sách và hành động thích hợp nhằm thúc đẩy việc
chuyển giao giữa hai bên.
2.3.4 Yếu tố quan hệ
Prism (2019) đã chỉ ra tác động của việc đảm bảo tính thường xuyên trong giao
tiếp đối với việc tạo lập sự thấu hiểu giữa trường ĐH và DN. Giao tiếp không chỉ
bó hẹp trong phạm vi của các cấp quản lý mà còn mở rộng ra cả DN. Hoạt động này
bao gồm việc tương tác, phản hồi, trao đổi thông tin, cập nhật quá trình nghiên cứu
và ứng dụng thực tế thông qua những phương tiện như email, các kênh truyền thông
mạng xã hội hay những cuộc gặp gỡ trực tiếp (Rybnicek & Konigsgruber, 2019).
Tính cam kết trong hợp tác nhằm xác định mức độ các bên trung thành và sẵn
sàng thực hiện các thỏa thuận (Rybnicek & Konigsgruber, 2019). Việc tồn tại các
cam kết là yếu tố thiết yếu trong mối quan hệ hợp tác vì các bên sẽ khó chia sẻ
những nguồn lực cá nhân nếu không có sự ràng buộc trong hợp tác.
Bên cạnh đó, nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng niềm tin là yếu tố quan trọng hàng
đầu trong việc thúc đẩy mô hình hợp tác ĐH - DN. Việc không giữ được niềm tin
với đối tác sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi thông tin và có thể dẫn tới thay đổi
tính chất của việc hợp tác (Salleh & Omar, 2016; Toàn, 2016). Do đó, trường ĐH
cũng như DN cần có chiến lược và dành đủ thời gian cần thiết để thiết lập mối quan
hệ tin tưởng lẫn nhau. Niềm tin có thể được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm
hợp tác trong quá khứ, việc sử dụng những phương thức hoạt động giống nhau
(Zhou & cộng sự, 2016). Ngoài ra, việc thường xuyên giao tiếp, danh tiếng của các
bên cũng như các điều kiện trong thỏa thuận hợp tác cũng là những yếu tố có ảnh
hưởng tích cực đến việc xây dựng niềm tin (Zhao & Wu, 2017).
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3. Phương pháp nghiên cứu
3.1 Phương pháp nghiên cứu định tính
Nghiên cứu định tính thường được sử dụng trong các nghiên cứu xã hội để thu
thập kiến thức về con người và môi trường (Creswell, 2003). Nhóm tác giả bài viết
sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm thu thập dữ liệu chuyên sâu về
hành vi của các bên liên quan để xây dựng mối quan hệ giữa trường ĐH và DN, vốn
chưa rõ ràng và cần phải khám phá thêm (Antwi & Hamza, 2015).
Bên cạnh đó, sự khởi đầu, hình thành và quản lý một mối quan hệ không thể định
lượng được. Hành động của con người chỉ có thể hiểu được khi đặt trong bối cảnh
xã hội cụ thể (Gill & cộng sự, 2008). Trong bài viết này, nghiên cứu định tính cho
phép nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu về quan điểm cá nhân của các nhà quản lý chiến
lược với tư cách là người ra quyết định trong tổ chức của họ về các mối quan hệ: tại
sao họ cần hợp tác, điều gì có thể thúc đẩy quá trình tiếp cận và tham gia vào hợp
tác... Phương pháp định tính cũng hỗ trợ việc phân tích vấn đề nghiên cứu vì cách
mọi người cảm nhận về mối quan hệ hợp tác liên tục thay đổi thông qua tương tác
xã hội và từ các quan điểm khác nhau (Bryman, 2012).
3.2 Phương pháp tiếp cận
Nghiên cứu được thiết kế với cách tiếp cận quy nạp để phản ánh việc xây dựng
quan hệ trong hợp tác ĐH - DN bằng phỏng vấn, phân tích dữ liệu và cuối cùng là đưa
ra kết quả. Bài viết nghiên cứu về mô hình hợp tác ĐH - DN, thu thập thông tin liên
quan đến việc xây dựng mối quan hệ giữa hai bên, tìm ra những đặc trưng trong dữ
liệu, và cuối cùng là khái quát hóa cách xây dựng mối quan hệ trong mô hình hợp tác.
3.3 Phương pháp thu thập dữ liệu
Taylor & Spicer (2007) đề xuất rằng nghiên cứu về hành vi con người và tổ chức
có thể được hoàn thành thông qua phỏng vấn. Trong nghiên cứu này, thu thập dữ
liệu định tính được thực hiện thông qua phỏng vấn sâu với các thành viên từ các
trường ĐH và các DN.
Phỏng vấn hỗ trợ nhà nghiên cứu hiểu sâu sắc vấn đề và đưa ra những đề xuất
mang tính xây dựng (Anyan, 2013). Để khuyến khích người tham gia trình bày ý
kiến của họ và thu được dữ liệu định tính đáng tin cậy, có thể so sánh được, các cuộc
phỏng vấn bán cấu trúc đã được thiết kế (Pharm, 2014) với các câu hỏi liên quan
đến các nội dung đã được đề cập trong phần tổng quan tài liệu. Chẳng hạn: “Những
vấn đề còn tồn tại trong hợp tác của công ty với các trường ĐH là gì?”; “Anh/Chị
bắt đầu mối quan hệ với _____ như thế nào?”; “Anh/Chị đã có bất kỳ kinh nghiệm
thành công hay không thành công nào khi làm việc với____ ?”; “Anh/Chị sử dụng
phương tiện giao tiếp nào trong quá trình hợp tác?”; “Việc xây dựng khuôn khổ hợp
tác có tác động như thế nào đến kết quả thực hiện các mô hình hợp tác anh/chị đã
thực hiện?”; “Những gì được nhận thức là lợi thế khi làm việc với ____?”; “Anh/
Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, số 140 (09/2021)

Chị tìm hiểu nhu cầu, yêu cầu của ____trong quá trình hợp tác như thế nào?” và
“Làm cách nào để cải thiện mối quan hệ hợp tác?”.
Về mẫu nghiên cứu, trong bài viết này, kỹ thuật lấy mẫu có chủ đích được sử
dụng. Nghiên cứu về mối quan hệ dựa trên sự tin cậy cần sử dụng lấy mẫu có chủ
đích để kiểm tra mối quan hệ trên quan điểm của các bên, nâng cao mức độ chia sẻ
của người tham gia phỏng vấn với nhà nghiên cứu. Theo kết quả của phương pháp
lấy mẫu có chủ đích, có 10 DN và 5 trường ĐH được xác định là những đơn vị tham
gia tiềm năng. Đây là những đơn vị đã từng thiết lập mối quan hệ hợp tác ĐH - DN.
Các tác giả đã thu thập dữ liệu về thực tế hoạt động hợp tác tại 15 đơn vị và tiến
hành phỏng vấn sâu 38 người từ những đơn vị này. Những cá nhân được phỏng vấn
là những người trực tiếp thực hiện trực tiếp việc hợp tác ĐH - DN. Đối tượng phỏng
vấn tại các trường ĐH bao gồm cả chuyên viên và giảng viên thực hiện hoạt động
kiêm nhiệm trong mô hình hợp tác. Thời gian phỏng vấn là từ 15-60 phút, tùy thuộc
vào điều kiện phỏng vấn và nội dung phỏng vấn. Phỏng vấn được tiến hành trực
tiếp, hoặc qua điện thoại/gọi video.
3.5 Phương pháp phân tích dữ liệu
Sau khi thu thập dữ liệu, các bản sao đã được thực hiện để chuyển tất cả dữ liệu
từ phỏng vấn sang dạng tài liệu. Dữ liệu thu thập đã được sắp xếp và mã hóa. Các
đơn vị mã hóa này được sử dụng để tạo các danh mục hỗ trợ cho giai đoạn phân
tích và tần suất xuất hiện của chúng trong cuộc phỏng vấn cũng đã được kiểm tra.
Một số trích dẫn từ phỏng vấn đã được chọn để sử dụng để trích dẫn trực tiếp trong
nghiên cứu. Trong khi phân tích dữ liệu, câu trả lời của những người tham gia đối
với mỗi câu hỏi được so sánh và đối chiếu với nhau, đồng thời làm nổi bật những
điểm tương đồng và khác biệt.
Dữ liệu định tính đã được thảo luận bằng cách sử dụng phân tích nội dung
(content analysis) vì nó hỗ trợ việc chuyển đổi một cách có hệ thống một lượng
lớn văn bản thành một bản tóm tắt có tổ chức các phát hiện chính (Erlingsson &
Brysiewicz, 2017). Kết hợp với phương pháp thu thập dữ liệu bằng phỏng vấn,
phân tích nội dung là một công cụ mạnh mẽ để cung cấp cái nhìn sâu sắc về quá
trình tư duy của con người (Elo & cộng sự, 2014). Ngoài ra, phân tích nội dung là
một quá trình phản ánh linh hoạt nhằm hỗ trợ nhà nghiên cứu trong quá trình làm
việc liên tục với dữ liệu để tìm ra các kết nối và mối quan hệ (Krippendor , 2004).
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1 Cơ hội hợp tác và thách thức
4.1.1 Cơ hội hợp tác
Dữ liệu thu thập được cho thấy mục đích và lợi thế của việc tham gia mô hình
có thể được coi là động lực trong quá trình hợp tác. Nhận thức và hiểu biết về động
lực là một phần quan trọng trong việc bắt đầu hợp tác. Những thành viên tham gia
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phỏng vấn đến từ các DN và trường ĐH đã chỉ ra những động lực này. Thứ nhất,
vì thị trường cạnh tranh cho cả DN và giáo dục ĐH. Thứ hai, vì lý do kinh doanh
và thứ ba, vì lý do giáo dục và đào tạo. Đây có thể được coi là cơ hội gắn kết theo
quan điểm của cả bai bên. Một số ý kiến được trích ra trong quá trình phỏng vấn,
cụ thể như sau:
“Hợp tác tốt cho DN, không phải là thắng hay thua… mà nó giúp ích cho khả
năng cạnh tranh của DN.”
“Chúng tôi đã thực hiện khá nhiều dự án với các trường ĐH, đặc biệt là trong
những năm gần đây. Bao gồm phát triển/thiết kế sản phẩm, cố gắng đi trước để tạo
lợi thế cạnh tranh, đưa ra thị trường các sản phẩm và ý tưởng mới.”
“Chúng tôi cần sự tham gia vào thị trường thực tế cho sinh viên, cho đội ngũ
giảng viên của chúng tôi và đó là một phần trong chiến lược trong quá trình tham
gia hợp tác.”
4.1.2 Thách thức
Bên cạnh đó, phân tích dữ liệu cho thấy sự hợp tác giữa các DN và trường ĐH
là một thách thức. Một số vấn đề cơ bản về cơ cấu giữa các DN và trường ĐH đôi
khi tạo ra xung đột trong giao tiếp và sự thiếu hiểu biết giữa các bên. Có một số lý
do như sự khác biệt về cấu trúc, vấn đề về nguồn lực như tài chính, thiếu thời gian
và khối lượng công việc của nhân viên. Trường ĐH với tư cách là một tổ chức công
với nhiệm vụ giáo dục và các DN là các tổ chức tư nhân với mục đích kinh doanh.
Sự tương tác giữa hai tổ chức khác nhau về tư duy tâm lý sẽ tạo ra một số rào cản;
ví dụ, vấn đề dòng tiền quan trọng đối với các DN hơn so với trường ĐH. Do đó, họ
có thể có những ưu tiên khác nhau. Những thành viên tham gia phỏng vấn cho rằng:
“Hệ thống và quy trình theo quan điểm của trường ĐH và các cấu trúc đôi khi là
rào cản về mặt hợp tác và về khả năng làm việc với các DN liên ngành.”
“DN luôn quan tâm đến việc tiết kiệm chi phí. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói
về một trường ĐH khẳng định rằng họ có thể tiết kiệm tiền cho DN.”
“Các quy tắc và quy định do trường ĐH áp đặt là một trong những rào cản đối
với sự tương tác với chúng tôi.”
“Với tư cách là một người kinh doanh, tôi cần xác định cách làm với số tiền
tôi kiếm được theo đúng nghĩa đen. Đó không phải là mục đích của một giảng
viên ĐH.”
Ngoài ra, thiếu thời gian là một trong những yếu tố chính cản trở mối quan hệ
giữa trường ĐH và DN. Các giảng viên gặp phải vấn đề về thời gian vì họ cần thực
hiện đa nhiệm từ giảng dạy, nghiên cứu tới gắn kết với DN. Trong những trích dẫn
sau đây, có thể nhận thấy việc thiếu thời gian cũng là vấn đề tại các DN:
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“Các DN có xu hướng là những người không có nguồn lực nội bộ để thực hiện
nghiên cứu và họ không có thời gian để làm điều đó, bạn biết đấy, vì họ còn bận rộn
với các hoạt động kinh doanh...”
“Nếu bạn đến DN, nhân viên không có thời gian; phần lớn các DN bận rộn, họ
quan tâm đến những gì phù hợp nhất với họ vào một thời điểm cụ thể và xem xét
những gì có thể được cung cấp cho tương lai để giúp họ phát triển các khía cạnh
của DN.”
4.2 Thực trạng mối quan hệ hợp tác đại học - doanh nghiệp tại Việt Nam
Ở Việt Nam, vấn đề liên kết ĐH - DN đã nhận được sự chú ý của cả các trường
ĐH và các DN, nhất là từ khi phát triển công nghiệp 4.0. Trong bối cảnh cạnh tranh
nâng cao chất lượng đào tạo nhằm thu hút người học lựa chọn chương trình đào tạo
thì các trường ĐH đều chú ý xây dựng quan hệ với các DN. Tuy nhiên, thực tế cho
thấy hoạt động hợp tác giữa các trường ĐH và DN ở Việt Nam chưa đạt được hiệu
quả cao và còn tồn tại một số vấn đề sau:
Một là, hợp tác ĐH - DN ở Việt Nam thời gian vừa qua còn mang tính ngắn hạn
và chưa chặt chẽ (cả về trách nhiệm và quyền lợi). Hầu hết các hợp tác xuất phát từ
nhu cầu trước mắt, kế hoạch ngắn hạn của đôi bên chứ không phải chiến lược dài
hạn. Cụm từ “hợp tác ngắn hạn” được nhắc đến nhiều lần trong quá trình thực hiện
phỏng vấn.
Hai là, về phương thức, các trường ĐH chủ yếu thực hiện hình thức nhận tài trợ
từ DN cho việc cải thiện cơ sở vật chất, học bổng cho sinh viên. Số lượng các phát
minh, sáng chế mà trường ĐH chuyển giao cho DN còn hạn chế. Nguyên nhân xuất
phát từ việc nhiều DN chưa tin tưởng kết quả áp dụng vào thực tiễn sản xuất - kinh
doanh từ các ý tưởng học thuật. Một số ý kiến trích ra từ phỏng vấn với đối tượng
DN đã cho thấy tồn tại đó:
“Sản phẩm nghiên cứu của trường ĐH chưa thực sự gắn liền với thực tiễn tại DN
sản xuất như công ty tôi.”
“Nghiên cứu của trường ĐH chỉ ở giai đoạn cơ bản, tôi nghĩ cần hợp tác chặt chẽ
với DN để nghiên cứu ở mức độ cao hơn.”
Ba là, về nội dung, hợp tác thời gian qua của các trường ĐH chủ yếu là ở hoạt
động đào tạo, cung ứng lao động cho DN. Hợp tác trong nghiên cứu khoa học và
công nghệ còn hạn chế và chưa theo kịp xu thế của thế giới.
4.3 Quản lý mối quan hệ trong hợp tác
Quản lý mối quan hệ liên quan đến việc khởi tạo, hình thành, phát triển và quản
lý mối quan hệ hợp tác thông qua các công cụ và kênh truyền thông phù hợp và
hiệu quả.
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4.3.1 Xây dựng tầm nhìn và khuôn khổ hợp tác
Để quản lý mối quan hệ, trước tiên cần xây dựng tầm nhìn và khuôn khổ rõ ràng
về các kết quả hợp tác. Điều này có thể làm giảm nguy cơ thất bại của quan hệ đối tác
và cũng giảm sự phức tạp của việc quản lý mối quan hệ trong mô hình ĐH - DN vì
cả hai bên đều biết kết quả mong muốn từ phía đối tác. Các thành viên DN tin rằng:
“Về cơ bản để thành công trong mô hình hợp tác, nên có một khuôn khổ và tầm
nhìn rõ ràng, hơn là thiếu hiểu biết lẫn nhau...”
“Tôi nghĩ rằng đôi khi chúng tôi có thể hoạt động tốt nhất nếu chúng tôi biết
chính xác chi phí sẽ là bao nhiêu và chính xác ai sẽ làm điều đó...”
4.3.2 Giao tiếp trong mô hình hợp tác
Giao tiếp là một trong những đặc điểm quan trọng nhất trong quan hệ hợp tác.
Quá trình giao tiếp hai chiều cho phép xây dựng nền tảng kiến thức chung cho các
bên. Tuy nhiên, dữ liệu thu thập được cho thấy các trường ĐH chưa sử dụng kênh
thông tin thích hợp để liên lạc với DN. Các ý kiến từ phía DN được đưa ra trong
quá trình phỏng vấn như sau:
“Tôi không chắc người điều phối của trường ĐH là ai. Chúng tôi tìm được thông
tin qua những người mà chúng tôi đã biết. Vì vậy, tôi nghĩ chắc chắn cần cải thiện
việc trao đổi thông tin.”
”Vào lúc này, nếu tôi muốn được trợ giúp về điều gì đó, tôi sẽ không biết đi đâu trường ĐH nào, họ cung cấp những gì. Tôi không nhận thấy có bất kỳ thông tin rằng
các trường ĐH hoặc cơ sở giáo dục khác có tính chất tương tự có thể giúp chúng tôi.”
Về vấn đề này, các trường ĐH lại đưa ra ý kiến khác biệt và cho rằng thông điệp
đã được gửi đến DN thông qua các kênh khác nhau như trang web của trường, điện
thoại và thư điện tử được gửi đến các địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp. Cụ thể:
“Chúng tôi luôn chú ý truyền tải thông điệp của mình. Chi tiết liên hệ theo email
và số điện thoại. Chúng tôi cập nhật và làm mới thông tin của mình cho DN...”
“...Chúng tôi có số điện thoại, chúng tôi có trang web. Chúng tôi gửi cho các DN
vô số tài liệu, nhưng họ không đọc nó.”
Từ thực trạng trên, có thể thấy kênh giao tiếp mà các trường ĐH sử dụng là chưa
phù hợp vì nó chưa thể tiếp cận với DN. Sử dụng kênh giao tiếp thích hợp là một
phương tiện quan trọng để truyền tải thông điệp giữa trường ĐH và DN. Về vấn đề
này, các phương thức không chính thống của giao tiếp và kết nối, chẳng hạn như
thông qua mối quan hệ cá nhân (thể hiện sự tin tưởng ở cấp độ cá nhân), được xác
định là phương tiện giao tiếp nhanh nhất, tạo điều kiện giao tiếp hai chiều.
“Tôi nghĩ dựa vào mối quan hệ không chính thức là chìa khóa thay vì gặp mặt
chính thức với các cơ quan, phòng ban tại các trường ĐH.”
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“Bạn sẽ được chỉ từ phòng ban này sang phòng ban khác, từ người phụ trách này
sang người phụ trách khác. Rõ ràng đó không phải là ưu tiên đối với nhiều giảng
viên, bạn cần có mối liên hệ với một khoa hoặc một giảng viên cụ thể và bạn có thể
rút ngắn quy trình phức tạp trên.”
“Tôi sẽ nói chuyện với X vì tôi có kinh nghiệm về việc X giúp đỡ một cách
không chính thức. Chúng tôi có thể dễ dàng thảo luận đưa ra phương án giải quyết
ở bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ thời điểm nào.”
Có thể thấy, sự tin tưởng ở cấp độ cá nhân được xác định là yếu tố cơ bản trong
quản lý mối quan hệ đối tác. Con đường giao tiếp không chính thức có thể hữu ích
và hiệu quả hơn trong việc tiếp cận đúng người trong trường ĐH.
4.4 Xây dựng niềm tin trong mô hình hợp tác đại học - doanh nghiệp
Hai nhân tố được đề cập nhiều nhất nhằm xây dựng niềm tin với đối tác là quản
lý kỳ vọng và xây dựng mạng lưới mối quan hệ.
4.4.1 Quản lý kỳ vọng
Cần quản lý các kỳ vọng thông qua việc tìm hiểu nhu cầu, yêu cầu của các DN.
Thông thường trường ĐH coi tất cả dữ liệu và thông tin nghiên cứu là để chia sẻ, bởi
vì đó là những gì họ làm để chuyển giao tri thức. Tuy nhiên, trường ĐH phải xem
xét một số khác biệt trong mối quan hệ với các DN về chia sẻ thông tin. Không phải
tất cả thông tin đều có thể được chia sẻ vì thông tin nội bộ của DN là một phần tạo
nên sức mạnh cạnh tranh trên thị trường:
“Một trong những vấn đề mà các trường ĐH gặp phải là họ xem tất cả dữ liệu và
thông tin nghiên cứu là miễn phí để chia sẻ ... OK, chia sẻ, nhưng không phải chi
tiết cụ thể… Bạn không được tiết lộ thông tin nội bộ bởi nó thể hiện một phần lợi
thế cạnh tranh.”
“Tôi tin tưởng trường ĐH về một số vấn đề giấy tờ hoặc tài chính, nhưng điều
mà tôi quan tâm là liệu họ có hiểu sự nhạy cảm của dữ liệu tôi cung cấp?”
Như vậy, trường ĐH cần đảm bảo về tính bảo mật của thông tin thì việc lấy thông
tin từ các DN mới có thể hiệu quả. Dưới đây là quan điểm của quản lý cấp cao trong
một trường ĐH về vấn đề chia sẻ thông tin:
“Chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi được tin cậy với tư cách là một tổ chức,
do đó, các DN không lo lắng quá nhiều về những bí mật hoặc thông tin bị đưa đến
với các đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi quan tâm đến việc đảm bảo tính bảo mật của
thông tin.”
Mặt khác, việc không hiểu rõ các yêu cầu của DN có thể gây ra sự không hài lòng
trong mối quan hệ giữa DN với trường ĐH. Điều này có thể làm hỏng mối quan hệ,
đặc biệt là đối với các dự án trả phí và nó cũng dẫn đến nguy cơ làm trì hoãn sự hợp
tác. Đây là trường hợp của một DN:
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“Những gì công ty chúng tôi muốn, họ không đạt được mục tiêu chính xác.
Chúng tôi đã trả tiền để thực hiện và vô cùng thất vọng. Chúng tôi sẽ dừng hợp tác.”
Trong việc quản lý kỳ vọng của DN, sự rõ ràng, thẳng thắn và cởi mở khi bắt đầu
mối quan hệ là quan trọng. Nếu không được quản lý, nó sẽ khiến mối quan hệ gặp
rủi ro đáng kể. Vấn đề này đã được nêu ra bởi cả hai bên trong mô hình hợp tác:
“Chúng ta [trường ĐH] phải thực tế về những gì chúng ta có thể làm với số tiền
mà DN đang trả cho dịch vụ đó.”
“Sự rõ ràng từ khi bắt đầu đến khi kết thúc là nhân tố thiết yếu trong quản lý các
kỳ vọng trong quá trình hợp tác...”
Cần rất rõ ràng về những gì bản thân mong đợi và cung cấp những gì được
mong đợi.
4.4.2 Xây dựng mạng lưới mối quan hệ
Nghiên cứu cho thấy tạo mạng lưới mối quan hệ (networking) rất quan trọng
trong việc khởi tạo và xây dựng lòng tin. Lợi thế của việc tham dự hoặc tổ chức các
sự kiện kết nối là nhằm mục tiêu kết nối các DN đang hợp tác và những đối tác tiềm
năng trong tương lai. Khi các kỳ vọng của DN được trường ĐH đáp ứng thì DN sẽ
chia sẻ kinh nghiệm làm việc với chính trường ĐH trong mạng lưới của họ và giới
thiệu trường ĐH cho cộng đồng DN. Thông qua phương thức truyền miệng, các DN
khác có thể tự tin để bắt đầu mối quan hệ dựa trên niềm tin với trường ĐH. Nhiều
quan điểm đã khẳng định:
“Các DN tập trung rất nhiều vào networking, vì vậy mức độ tin cậy của một
trường ĐH đã được giới thiệu sẽ cao hơn.”
“Tất cả những gì chúng tôi [trường ĐH] có thể làm là đề xuất những ý tưởng và
cho DN thấy những công ty trong hoàn cảnh tương tự đã áp dụng cách tiếp cận do
chúng tôi đề xuất và thành công.”
“Các DN có kết nối với nhau, vì vậy nếu trường ĐH đã thành công trong mối
quan hệ với một DN, họ sẽ xây dựng được niềm tin với DN khác thông qua hình
thức truyền miệng...”
Từ những phân tích và thảo luận trên, có thể thấy xây dựng mạng lưới quan hệ
là chiến lược mạnh mẽ có thể giúp trường ĐH trong việc thiết lập mối quan hệ dựa
trên niềm tin với các DN.
5. Kết luận và khuyến nghị
Mục đích của bài viết là đóng góp vào thực tiễn quản trị mô hình hợp tác ĐH - DN
vì những lợi ích từ nghiên cứu sẽ tạo cơ sở cho việc phát triển các mối quan hệ kinh
doanh hiệu quả. Quản lý mối quan hệ hợp tác và khởi tạo niềm tin là cốt lõi trong
đóng góp của bài viết này. Nghiên cứu cung cấp những khuyến nghị có thể hỗ trợ
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trường ĐH trong cách bắt đầu, phát triển và quản lý tốt hơn các mối quan hệ của họ
với nhóm các bên liên quan để kích thích và cải thiện mô hình hợp tác.
Theo kết quả của nghiên cứu, những vấn đề còn tồn tại bao gồm hợp tác còn
mang tính ngắn hạn, phương thức chủ yếu là trường ĐH nhận tài trợ, hạn chế trong
việc hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ. Như vậy có thể thấy, việc xây dựng
nhân tố quan hệ trong mô hình hợp tác có thể tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau để
tạo chiến lược dài hạn cũng như xây dựng những dự án đáp ứng tốt hơn nhu cầu của
DN và thị trường. Để bắt đầu và phát triển hợp tác DN - ĐH có hiệu quả, các đề xuất
sau đây được đưa ra cho các nhà quản lý tại trường ĐH và DN cân nhắc thực hiện.
5.1 Làm rõ tầm nhìn và hiệu quả hợp tác
Nghiên cứu khuyến nghị xác định rõ cho từng dự án quá trình thực hiện như thế
nào, khung thời gian và các kết quả có thể đạt được trong hợp tác ĐH - DN. Điều
này giúp làm giảm sự phức tạp của mô hình hợp tác, mang lại niềm tin và cam kết
nhiều hơn cho các bên tham gia. Đồng thời cũng có thể tạo ra thái độ tin cậy giữa
các bên tham gia vào sự hợp tác.
5.2 Sử dụng kênh giao tiếp cá nhân
Nghiên cứu xác định rằng giao tiếp thông qua kênh phù hợp là một giải pháp
giúp quản lý mối quan hệ và tạo thái độ tin cậy giữa các bên liên quan. Một số
phương pháp, chẳng hạn như gặp mặt trực tiếp, tiếp xúc thường xuyên và phản hồi
nhanh các thắc mắc của DN, sẽ hữu ích trong việc xây dựng mối quan hệ trong hợp
tác ĐH - DN. Những phương pháp giao tiếp này có thể giúp DN thêm tin tưởng
trường ĐH và tạo điều kiện phát triển lòng tin trong mối quan hệ.
Trong bối cảnh này, trường ĐH cần sử dụng kỹ năng giao tiếp của các cá nhân
phụ trách để lắng nghe các DN và sử dụng phản hồi của họ để cải thiện mối quan
hệ. Từ đó tăng giá trị cho các bên liên quan và giúp tạo ra sự tôn trọng, tin cậy lẫn
nhau. Kỹ năng giữa các cá nhân và cách tiếp cận quan hệ là chìa khóa trong việc
quản lý mối quan hệ ĐH - DN. Sự tin tưởng ở cấp độ giữa các cá nhân có thể giữ
cho mối quan hệ tiếp tục bởi vì ngay cả khi người ban đầu không có kiến thức liên
quan, vấn đề có thể được chuyển giao cho các đồng nghiệp có chuyên môn trong
lĩnh vực trong tổ chức.
5.3 Chuyên môn hóa người phụ trách hợp tác
Không phải tất cả giảng viên đều có kinh nghiệm làm việc với các DN. Đây là
một vấn đề quan trọng vì sự khác biệt về nền tảng và sự khác biệt về ngôn ngữ giao
tiếp. Giảng viên có kinh nghiệm có thể làm cho quá trình hợp tác nhanh hơn vì họ
có thể hiểu rõ hơn về văn hóa của các DN. Do đó, cần chuyên môn hóa người phụ
trách hợp tác ĐH - DN. Từ đó, giảng viên phụ trách sẽ không phải gánh vác quá
nhiều nhiệm vụ mà có thể sử dụng kỹ năng giao tiếp, chuyên môn của họ và dành
nhiều thời gian hơn để chăm sóc các dự án với các DN.
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5.4 Xây dựng niềm tin trong hợp tác
Sự tin tưởng cần phải được xây dựng trong giai đoạn đầu của mối quan hệ hợp
tác bởi niềm tin là cơ chế quan trọng để vượt qua và quản lý các thách thức. Sự tin
tưởng có thể được bắt đầu thông qua hai cơ chế chính, bao gồm: quản lý kỳ vọng
và xây dựng mạng lưới quan hệ với các DN. Cách tiếp cận tốt nhất là cách tiếp cận
theo chiến lược tùy chỉnh. Chiến lược này giúp hiểu được kỳ vọng của các bên liên
quan để thiết kế các chương trình cụ thể với sự tham gia của các DN để đáp ứng các
yêu cầu của họ.
Tương tự, trường ĐH cần cân nhắc việc khởi tạo niềm tin thông qua việc xây
dựng mạng lưới quan hệ để sử dụng hiệu quả quá trình truyền miệng. Năng lực của
trường ĐH có thể được lan truyền giữa các DN trong cộng đồng. Chẳng hạn, trường
ĐH có thể sắp xếp một sự kiện được điều hành bởi các DN thành công trong quan
hệ đối tác để chia sẻ kinh nghiệm của họ với các DN khác. Những sự kiện này có
tính linh hoạt và điều chỉnh theo tình huống, nhằm xây dựng chương trình phù hợp
với nhu cầu cụ thể của DN.
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