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Tóm tắt: 

Chuyển đổi kỹ thuật số là xu thế không thể cưỡng lại đối với mọi hoạt động 
của nhân loại nói chung, với giáo dục đại học nói riêng. Thế nhưng, việc ứng 
dụng công nghệ số trong hoạt động đào tạo sẽ không chỉ dừng lại ở mức là 

công cụ hỗ trợ mà được dự báo là sẽ phải hướng tới việc hình thành một môi trường học 
tập kỹ thuật số và xa hơn một hệ sinh thái dạy học kỹ thuật số. Bài viết tập trung nghiên 
cứu bối cảnh thay đổi của giáo dục đại học, việc ứng dụng công nghệ số trong dạy học, 
dự báo các xu hướng phát triển, từ đó, đưa ra các khuyến nghị cho các trường đại học.

Từ khóa: Chuyển đổi công nghệ số, dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch tích hợp, giáo 
dục đại học, hệ quản trị học tập, học trực tuyến, học tập kết hợp, lớp học trực tuyến 
đại chúng, phân tích học tập, tài nguyên giáo dục mở.

Abstract:
Digital conversion is an indispensable trend for all human activities in general, for 

higher education in particular. However, the application of digital technology in training 
will not be limited to supporting tools that are predicted to form a digital learning 
environment and beyond a digital ecosystem for teaching. The paper focuses on the 
changing context of higher education, the application of digital technology in teaching, 
forecasting trends, and recommendations for universities.
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