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PHÁT BIỂU CỦA BAN TỔ CHỨC 
 
 

Thay mặt cho Ban Tổ chức Hội nghị CDIO toàn quốc năm 2012, chúng tôi 
nhiệt liệt chào mừng Quý Thầy Cô, Quý vị đại biểu tham dự Hội nghị. 
 
Với mục tiêu đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam 
giai đoạn 2006 – 2020, “đến năm 2020, Việt Nam có hệ thống GDĐH tiên tiến 
tiếp cận các chuẩn mực quốc tế” (Chính phủ 2005), Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đã đưa ra nhiều đề xướng đổi mới nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng 
cao đối với giáo dục. Theo đó, các cơ sở GDĐH cần áp dụng những phương 
pháp tiếp cận tiên tiến để phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) đáp ứng 
nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.  
 
Nhằm thực hiện những mục tiêu nêu trên, một trong những chương trình 

trọng điểm đang được ĐHQG-HCM thực hiện là tiếp nhận và áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO 
như một khung chuẩn phát triển CTĐT, một công nghệ đào tạo tiên tiến để đáp ứng nhu cầu xã hội, 
đáp ứng các chuẩn mực chất lượng quốc tế, để thúc đẩy sự sáng tạo trong các chương trình, cũng 
như khuyến khích những quy trình đánh giá mới và cải tiến, để phát triển một mô hình thúc đẩy đổi 
mới CTĐT thông qua việc nhân rộng áp dụng CDIO ở ĐHQG-HCM và các cơ sở GDĐH Việt Nam.  
 
Trong năm 2010, ĐHQG-HCM đã trở thành thành viên thứ 56 của Hiệp hội CDIO Thế giới và là đại 
học đầu tiên của Việt Nam tham gia Hiệp hội quốc tế này. Nhằm chia sẻ những kết quả và kinh 
nghiệm đạt được sau năm đầu triển khai, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội thảo CDIO-VNU 2010 với sự 
tham gia của nhiều trường trong và ngoài nước. Từ đó đến nay, phương pháp tiếp cận CDIO cũng đã 
được nhiều cơ sở GDĐH Việt Nam nghiên cứu và triển khai áp dụng. 
 
Nhằm chia sẻ những kết quả, thành quả áp dụng CDIO mà ĐHQG-HCM và các cơ sở GDĐH Việt 
Nam đã đạt được trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, 
ĐHQG-HCM cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị CDIO  toàn quốc năm 2012 với chủ đề 
“Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế: Mô hình CDIO”. 
 
Hội nghị diễn ra trong hai ngày 23-24/8/2012 với sự tham gia của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện 
Nhân, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Vụ GDĐH và gần 300 đại biểu đến từ hơn 30 cơ sở GDĐH trong cả 
nước, các cơ quan bộ-ngành khác. Tham gia Hội nghị có cả lãnh đạo, và chuyên gia từ Hiệp hội 
CDIO Thế giới, và đại diện doanh nghiệp. Tại Hội nghị, các cơ sở áp dụng CDIO trình bày các báo 
cáo về thực tiễn, những đúc kết trong việc tiếp nhận và áp dụng CDIO tại cơ sở để phát triển CTĐT 
đáp ứng nhu cầu xã hội, đáp ứng các chuẩn mực chất lượng quốc tế. Đại diện của doanh nghiệp 
cũng trao đổi về nhu cầu nhân lực phục vụ chiến lược phát triển những ngành kinh tế trọng điểm của 
quốc gia. Trong Hội nghị này, ĐHQG-HCM chia sẻ đến các đại biểu tài liệu “Thiết kế và phát triển 
chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra”, trình bày một phần những kết quả và đúc kết từ thực 
tiễn nghiên cứu áp dụng và áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO mà ĐHQG-HCM thực hiện trong vài 
năm gần đây.  
 
Để Hội nghị được tổ chức theo kế hoạch, Ban Tổ Chức Hội nghị đã nhận được sự hỗ trợ từ           
Văn phòng Chính Phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan bộ-ngành liên quan; các đơn vị và       
các bộ phận chức năng cấp ĐHQG-HCM, đặc biệt là Văn Phòng ĐHQG-HCM, Ban ĐH&SĐH,        
Ban KH-TC, Ban QHĐN và các bộ phận hỗ trợ khác; từ Trường ĐH BK, Trường ĐH KHTN; từ các 
tiểu ban Hội nghị, Tổ Thư ký;  và đặc biệt từ sự tham gia của Quý Thầy Cô, Quý vị đại biểu cho      
Hội nghị hôm nay.  
 
Thay mặt Ban Tổ chức, xin cám ơn tất cả đóng góp cho sự thành công của Hội nghị này.   
Chúc Quý vị đại biểu có nhiều sức khỏe và thu được nhiều thông tin hữu ích từ Hội nghị.  
Chúc Hội nghị nhiều thành công.  
 
TM. Ban tổ chức 
TS. Nguyễn Đức Nghĩa 
 
Phó Giám đốc ĐHQG-HCM 
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PHÁT BIỂU CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 
 

 
Thưa Quý vị đại biểu, thưa Quý Thầy Cô,  
 
Đề án Triển khai thí điểm CDIO tại ĐHQG-HCM là đề án trọng điểm, được 
ĐHQG-HCM thực hiện từ năm 2010, nhằm tiếp nhận và áp dụng phương 
pháp tiếp cận CDIO để phát triển một mô hình thúc đẩy cải cách giáo dục đại 
học (GDĐH) ở phạm vi quốc gia thông qua việc nhân rộng triển khai CDIO tại 
Việt Nam. 
 
ĐHQG-HCM tự hào là đại học đầu tiên của Việt Nam tiên phong trong việc áp 
dụng CDIO vào thực tiễn. Hiện nay ĐHQG-HCM đã có những chương trình 
đang phát triển theo mô hình CDIO, được giảng dạy, đánh giá, và hoàn thiện 

hàng năm theo những chuẩn mực quốc tế; có tập thể các cán bộ và giảng viên nòng cốt để triển khai 
CDIO cho những chương trình thí điểm và các chương trình nhân rộng áp dụng CDIO trong ĐHQG-
HCM và ở các cơ sở GDĐH Việt Nam.  
 
Từ quá trình áp dụng CDIO, tập thể cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, và giảng viên của ĐHQG-HCM 
đã nâng cao nhận thức và có được những trải nghiệm trong việc áp dụng những phương pháp tiếp 
cận tiên tiến vào thực tế đào tạo. Thực tiễn áp dụng cho thấy có thể xem CDIO như một phương pháp 
luận, một khung chuẩn tích hợp-cấu trúc mở để thiết kế và phát triển CTĐT đáp ứng chuẩn đầu ra cho 
cả các chương trình ngoài lĩnh vực kỹ thuật. Áp dụng hợp lý khung chuẩn này sẽ giúp các CTĐT thực 
hiện thành công mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu hội nhập quốc tế. 
 
Ban Giám đốc ĐHQG-HCM biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao vai trò tiên phong, những nỗ lực to 
lớn và bền bỉ, những đóng góp của các đơn vị đào tạo, các đơn vị và bộ phận chức năng, các cán bộ, 
các giảng viên đã đầu tư trí tuệ, cống hiến sức lực và thời  gian, và tất cả là trách nhiệm cao đối với 
sự nghiệp đào tạo nhân lực cho đất nước để áp dụng CDIO, một mô hình cải cách, nhiều thách thức 
đối với các cơ sở GDĐH Việt Nam.  
 
Nhân dịp Hội nghị, Ban Giám đốc ĐHQG-HCM xin bày tỏ lòng cám ơn về sự quan tâm và chỉ đạo của 
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, sự ủng hộ chí tình của Bộ GD&ĐT từ bước đầu chuẩn bị cho 
đến khi triển khai thực tế CDIO tại ĐHQG-HCM. Cám ơn Bộ GD&ĐT cùng với ĐHQG-HCM chủ trì tổ 
chức Hội nghị này. Ban Giám đốc ĐHQG-HCM cũng xin cám ơn các cơ quan bộ-ngành, đặc biệt là 
Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ, cũng như các lãnh đạo, và các 
chuyên gia từ Hiệp hội CDIO Thế giới, đã và đang hỗ trợ ĐHQG-HCM trong việc triển khai CDIO. 
Những đóng góp đó là động lực to lớn để đạt được những thành công ngày nay. 
 
Chúc Quý vị đại biểu sức khỏe và thu được nhiều thắng lợi trong tiến trình áp dụng CDIO, áp dụng 
những thực tiễn phát triển GDĐH tốt nhất để nền GDĐH Việt Nam nhanh chóng hội nhập với những 
nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. 
       
Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp! 
 
Giám đốc 
PGS. TS. Phan Thanh Bình 
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TÓM TẮT 
 
Đề xướng CDIO (CDIOTM) cung cấp một phương pháp tiếp cận tích hợp bao gồm Đề cương 
CDIO và Tiêu chuẩn CDIO để xác định các nhu cầu học tập của sinh viên đối với chương 
trình đào tạo và thiết kế chuỗi kinh nghiệm học tập để đáp ứng những nhu cầu này. ĐHQG-
HCM đang thí điểm tiếp nhận và áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO như một khung chuẩn 
phát triển chương trình đào tạo không chỉ để đáp ứng nhu cầu xã hội, đáp ứng các chuẩn 
mực chất lượng quốc tế, mà còn để thúc đẩy sự sáng tạo trong các chương trình, cũng như 
khuyến khích những quy trình đánh giá mới và cải tiến chương trình. Trong bài báo này, 
chúng tôi trình bày về mô hình, quá trình, các kết quả và đúc kết áp dụng CDIO mà chúng tôi 
đạt được từ năm 2010 đến nay.  
 
Cụ thể, chúng tôi trình bày về: (i) mô hình áp dụng và triển khai CDIO ở ĐHQG-HCM; (ii) quá 
trình và kết quả áp dụng CDIO; (iii) các sản phẩm, khung chuẩn chung, và mô hình mẫu đúc 
kết và phát triển  từ việc áp dụng CDIO; (iv) tác động, thuận lợi, và cơ hội áp dụng CDIO; (v) 
những bài học và thách thức trong việc thúc đẩy sự thay đổi về văn hóa và tổ chức; (vi) 
những khuyến nghị cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong việc áp dụng và triển 
khai CDIO.  
 
Bài báo đóng góp cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam những thực tiễn, những đúc kết 
trong việc tiếp nhận và áp dụng những phương pháp tiếp cận tiên tiến để phát triển chương 
trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, đáp ứng các chuẩn mực chất lượng quốc tế. 
 
 
TỪ KHÓA 
 
CDIO, áp dụng CDIO, phát triển chương trình đào tạo, ĐHQG-HCM. 
 
 
GIỚI THIỆU 
 
Đề xướng CDIO được hình thành năm 2000 từ một dự án quốc tế lớn giữa một nhóm các 
trường đại học kỹ thuật hàng đầu trên thế giới nhằm cải cách giáo dục kỹ thuật, với tầm nhìn 
“cung cấp cho sinh viên sự giáo dục chú trọng về nền tảng kỹ thuật thực hiện trong bối cảnh 
hình thành ý tưởng - thiết kế - triển khai - vận hành hệ thống và sản phẩm thực” [1]. Đề 
xướng CDIO đưa ra ba mục tiêu chung cho giáo dục kỹ thuật là đào tạo sinh viên trở thành 
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những người có khả năng: (1) nắm vững kiến thức chuyên sâu hơn về nền tảng kỹ thuật; (2) 
dẫn đầu trong việc kiến tạo và vận hành sản phẩm, quy trình và hệ thống mới; và (3) hiểu 
được tầm quan trọng và tác động chiến lược của nghiên cứu và phát triển công nghệ đối với 
xã hội [2]. Để đạt được những mục tiêu này, Đề xướng CDIO đã thiết kế một phương pháp 
tiếp cận tích hợp--phương pháp tiếp cận CDIO, hay mô hình CDIO (gọi tắt là CDIO), để xác 
định nhu cầu học tập của sinh viên đối với chương trình đào tạo (CTĐT) và thiết kế chuỗi 
kinh nghiệm học tập để đáp ứng nhu cầu này. Hai thành phần này được thể hiện trong một 
cấu trúc dựa trên những thực tiễn giáo dục tốt nhất, bao gồm Đề cương CDIO và Tiêu chuẩn 
CDIO. Phương pháp tiếp cận CDIO cung cấp một phương pháp luận chặt chẽ và một hệ 
thống giải pháp nhất quán giúp chúng ta trả lời hai câu hỏi trọng tâm “Làm gì?” và “Làm thế 
nào?” của giáo dục kỹ thuật: (1) sinh viên kỹ thuật nên đạt được các kiến thức, kỹ năng, thái 
độ toàn diện nào khi rời khỏi trường đại học, và đạt được ở trình độ năng lực nào? (2) làm 
thế nào để chúng ta có thể làm tốt hơn trong việc đảm bảo sinh viên đạt được những kỹ 
năng ấy? Không chỉ giới hạn cho các chương trình kỹ thuật, đến nay phương pháp tiếp cận 
CDIO đã được áp dụng thích ứng cho cả các chương trình ngoài lĩnh vực này [3-11]. 
 
Nhằm thực hiện mục tiêu “đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” (Bộ GD&ĐT 2008), “xây dựng 
chất lượng đào tạo đạt chuẩn mực quốc tế” (ĐHQG-HCM 2011), một trong những chương 
trình trọng điểm đang được ĐHQG-HCM thực hiện là tiếp nhận và áp dụng phương pháp 
tiếp cận CDIO như một khung chuẩn phát triển CTĐT để đáp ứng nhu cầu xã hội, đáp ứng 
các chuẩn mực chất lượng quốc tế, để thúc đẩy sự sáng tạo trong các chương trình, cũng 
như khuyến khích những quy trình đánh giá mới và cải tiến, để phát triển một mô hình thúc 
đẩy đổi mới CTĐT thông qua việc nhân rộng áp dụng CDIO ở ĐHQG-HCM và các cơ sở 
giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam. 
 
Để chuẩn bị cho việc áp dụng và triển khai CDIO, ĐHQG-HCM đã có một giai đoạn chuẩn bị 
hai năm, 2008-2009. Và từ đó đã chính thức áp dụng và triển khai thí điểm từ năm 2010 cho 
ngành Kỹ thuật cơ khí (KTCK) tại Khoa Cơ khí-Trường Đại học Bách khoa (Trường ĐH BK) 
và ngành Công nghệ thông tin (CNTT) tại Khoa CNTT-Trường Đại học Khoa học tự nhiên 
(Trường ĐH KHTN) thông qua thực hiện Đề án triển khai thí điểm CDIO [4] (gọi tắt là Đề án 
CDIO). Trong đó CTĐT ngành CNTT tuy đã được đánh giá ngoài vào tháng 12/2009 bởi 
Tiêu chuẩn AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (ASEAN University Network) 
và đạt điểm đánh giá loại khá nhưng vẫn quyết định áp dụng CDIO để khắc phục những hạn 
chế lớn nhất là chuẩn đầu ra và cấu trúc CTĐT [12]. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày 
về mô hình, quá trình, các kết quả và đúc kết áp dụng CDIO mà chúng tôi đạt được từ năm 
2010 đến nay. 
 
 
MÔ HÌNH ÁP DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CDIO TẠI ĐHQG-HCM 
 
Mục tiêu áp dụng và triển khai CDIO 
 
Mục tiêu áp dụng CDIO của ĐHQG-HCM là tiếp nhận và áp dụng phương pháp tiếp cận 
CDIO như một khung chuẩn phát triển CTĐT để đáp ứng nhu cầu xã hội, đáp ứng các chuẩn 
mực chất lượng quốc tế, để thúc đẩy sự sáng tạo trong các chương trình, và khuyến khích 
những quy trình đánh giá mới và cải tiến, để phát triển một mô hình thúc đẩy đổi mới CTĐT 
thông qua việc nhân rộng áp dụng CDIO ở ĐHQG-HCM và các cơ sở GDĐH Việt Nam [4]. 
Mục tiêu cụ thể bao gồm [4]:  
 
• Áp dụng các nguyên lý của CDIO để cải thiện chất lượng đào tạo tại các khoa thí điểm, 

giúp cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đáp ứng nhu cầu của các 
bên liên quan. 
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• Sử dụng việc triển khai thí điểm để đúc kết những sản phẩm, khung chuẩn chung, và mô 
hình mẫu phát triển CTĐT để nhân rộng triển khai ở ĐHQG-HCM và các cơ sở GDĐH 
Việt Nam.  

 
Áp dụng các yếu tố thành công 
 
Để đạt các mục tiêu, việc triển khai CDIO chú trọng đến các yếu tố thành công [13]: 
 
• Có sự đồng thuận của các cấp lãnh đạo từ Bộ GD&ĐT, ĐHQG-HCM, các trường, và các 

khoa; đồng thời có sự tham gia của các bên liên quan chính yếu: giảng viên, sinh viên, 
cựu sinh viên, và doanh nghiệp. 

• Áp dụng Đề cương CDIO và triển khai tất cả 12 tiêu chuẩn CDIO.  
• Chiến lược quản lý quá trình thay đổi và khắc phục các rào cản. 
• Hỗ trợ tài chính và chính sách, nâng cao tinh thần trách nhiệm. 
• Phổ biến tài liệu và đúc kết triển khai. 

 
Mô hình triển khai thí điểm CDIO 
 
Mô hình CDIO vốn được phát triển cho các ngành kỹ thuật, để xem xét khả năng nhân rộng 
áp dụng các nguyên lý của CDIO, việc triển khai thí điểm được thực hiện đồng thời cho hai 
ngành thuộc hai lĩnh vực khác nhau, với cách thức triển khai giảng dạy khác nhau để đúc kết 
và lựa chọn mô hình phù hợp (Bảng 1): 
 
• Khoa Cơ khí triển khai cho chương trình Kỹ thuật chế tạo (KTCT) thuộc ngành KTCK--

đại diện cho các ngành kỹ thuật; triển khai cho lớp Kỹ sư tài năng (KSTN); các mô hình 
mẫu đúc kết từ lớp KSTN được nhân rộng cho các lớp hệ chính quy. 

• Khoa CNTT triển khai cho các chương trình ngành CNTT--đại diện cho các ngành khoa 
học ứng dụng; triển khai giảng dạy cho các lớp hệ chính quy, có quy mô đào tạo lớn như 
hầu hết các chương trình của các cơ sở GDĐH Việt Nam. 

 
Bảng 1: Mô hình triển khai thí điểm CDIO 

 
Ngành đào tạo Tổ chức giảng dạy các môn học, đồ án theo CDIO 

Kỹ thuật cơ khí Thí điểm cho lớp KSTN và nhân rộng cho các lớp hệ chính quy 
Công nghệ thông tin Các lớp hệ chính quy 

 
Mô hình áp dụng thí điểm CDIO 
 
Với mục tiêu thí điểm để đúc kết và nhân rộng triển khai, việc áp dụng thí điểm được thực 
hiện theo tất cả 12 tiêu chuẩn CDIO, cụ thể:  
• Áp dụng Đề cương CDIO cấp độ 4 như một khung chuẩn đầu ra chi tiết (Hình 1).  
• Triển khai các tiêu chuẩn (TC) CDIO để phát triển CTĐT: triết lý và mục tiêu cho CTĐT 

(TC 1), chuẩn đầu ra (TC 2), chương trình giảng dạy (TC 3, 4, 5), môi trường học tập 
(TC 6), giảng dạy và học tập (TC 7, 8), nâng cao năng lực giảng viên (TC 9, 10), đánh 
giá học tập (TC 11), và đánh giá CTĐT (TC 12) (Hình 2). 

 
 
QUÁ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ ÁP DỤNG CDIO 
 
Nhiệm vụ trọng tâm – Kế hoạch thí điểm và đúc kết áp dụng CDIO 
 
Trên cơ sở đối sánh các chương trình với 12 tiêu chuẩn CDIO, việc áp dụng thí điểm và đúc 
kết được tổ chức theo sáu nhóm nhiệm vụ, trong đó các nhóm nhiệm vụ 1-5 tương ứng với 
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12 tiêu chuẩn CDIO, nhóm nhiệm vụ 6 có vai trò hỗ trợ nhưng là điều kiện cần và đủ để áp 
dụng CDIO; việc triển khai được hoạch định theo 3 giai đoạn nối tiếp-song song (Bảng 2):  
 
• Thí điểm: chuẩn bị (2010-2011); một chu trình đào tạo 4 năm (2011-2015). 
• Đúc kết: đúc kết cuốn chiếu ngay sau thí điểm (2012-2016). 
• Đánh giá: đánh giá CTĐT định kỳ (2010-2015); đánh giá sinh viên khi tốt nghiệp và sau 

tốt nghiệp (2015-2017). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 1: Áp dụng Đề cương CDIO cấp độ 4 như khung chuẩn đầu ra chi tiết 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2: Triển khai 12 tiêu chuẩn CDIO để phát triển CTĐT 

1. Kiến thức và lập luận ngành 
    1.1 Kiến thức toán học và khoa học cơ bản 
    1.2 Kiến thức kỹ thuật cơ sở cốt lõi 
    1.3 Kiến thức kỹ thuật cơ sở nâng cao, phương pháp và công cụ 
2. Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất 
    2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề 
    2.2 Thực nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức 
    2.3 Tư duy có hệ thống  
    2.4 Thái độ, tư duy và học hỏi 
    2.5 Đạo đức, công bằng và các trách nhiệm khác 
3. Kỹ năng giao tiếp: làm việc nhóm và giao tiếp 
    3.1 Làm việc theo nhóm đa lĩnh vực 
    3.2 Các phương thức giao tiếp 
    3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ  
4. Hình thành Ý tưởng, Thiết kế, Triển khai, Vận hành hệ thống 
    trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường  
    4.1 Bối cảnh ngoại cảnh, xã hội và môi trường 
    4.2 Bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh  
    4.3 Hình thành ý tưởng, kỹ thuật hệ thống và quản lý 
    4.4 Thiết kế 
    4.5 Triển khai 
    4.6 Vận hành 
    4.7 Lãnh đạo kỹ thuật 
    4.8 Sáng nghiệp 

1.1 Kiến thức toán học và khoa học cơ 
bản  
     1.1.1 Toán học (bao gồm thống kê) 
     1.1.2 Vật lý 
     1.1.3 Hóa học 
     1.1.4 Sinh học 
… 

    2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề  
         2.1.1 Xác định và phát biểu vấn đề 

  Đánh giá dữ liệu và vấn đề 
  Phân tích các giả thiết và những 
  nguồn định kiến  
  Thể hiện vấn đề ưu tiên trong bối  
  cảnh các mục tiêu chung 

          Hình thành một kế hoạch giải   
          quyết (mô hình phối hợp, các  
          giải pháp giải tích và số, phân  
           tích định tính, thử nghiệm và  
          xem xét các yếu tố bất định) 
... 

Phương pháp tiếp cận CDIO  

Đề cương CDIO  

Tiêu chuẩn CDIO 

Bộ tiêu chí đánh giá CDIO 

Triết lý và mục tiêu cho CTĐT (TC 1) 

Giảng dạy và học tập (TC 7, 8) 

Môi trường học tập (TC 6) 

 

Chương trình giảng dạy (TC 3, 4, 5) 

Chuẩn đầu ra (TC 2) 

Đánh giá học tập (TC 11) 

Nâng cao năng lực giảng viên (TC 9, 10) 

Đánh giá CTĐT (TC 12) 

ĐBCL  
cấp chương trình 

Điều kiện 

Quá trình 
 

Đầu ra 

Tự đánh giá 

Kiểm định 

Phát triển CTĐT 
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Bảng 2: Nhiệm vụ trọng tâm - Kế hoạch thí điểm và đúc kết áp dụng CDIO  
 

TT 
Tiêu 

chuẩn 
 

Nhóm nhiệm vụ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Thí điểm  

 Đúc kết  
 Đánh giá 

I. TC 1-4 Phát triển CTĐT    
II. TC 5, 7, 8 Giảng dạy và học tập    
III. TC 6 Môi trường học tập    
IV. TC 9, 10 Nâng cao năng lực giảng viên   
V. TC 11, 12 Đánh giá   
VI.  Các hoạt động hỗ trợ   

 
Các hoạt động và kết quả tổng thể, 2010-2012 
 
Các hoạt động đã và đang triển khai từ năm 2010 đến nay [14-20] (không tính thời gian 
chuẩn bị, 2008-2009) bao gồm:  
 
• Chương trình đào tạo được đối sánh với 12 tiêu chuẩn CDIO để làm cơ sở cho việc cải 

tiến (TC 12), 2010. 
• Triết lý và mục tiêu CTĐT được xác định cụ thể (TC 1), 2010. 
• Chuẩn đầu ra được xây dựng-phát triển dựa trên Đề cương CDIO, được lấy ý kiến các 

bên liên quan chính yếu (TC 2), 2010-2011. 
• Chương trình giảng dạy được rà soát; khung CTĐT được sửa đổi; trình tự giảng dạy 

được điều chỉnh để đáp ứng chuẩn đầu ra mới (TC 3), 2010-2011. 
• Môn học giới thiệu ngành được xây dựng mới (TC 4), 2010-2011. 
• Đề cương các môn học cơ sở ngành được thiết kế mới theo CDIO, đảm bảo giảng dạy 

nhất quán với chuẩn đầu ra (TC 5, 7, 8), 2010-nay. 
• Tái cấu trúc và xây dựng mới không gian học tập CDIO (TC 6), 2011-nay. 
• Tập huấn nâng cao năng lực giảng viên về kỹ năng dạy-học chủ động; kỹ năng CDIO; 

thiết kế giảng dạy nhất quán với chuẩn đầu ra (TC 9-10), 2010-nay. 
• Giảng dạy các môn học theo CDIO,  9/2011-nay 
• Tự đánh giá CTĐT theo 12 tiêu chuẩn CDIO và Bộ tiêu chí đánh giá CDIO để cải tiến 

theo kế hoạch áp dụng CDIO, 2010-nay. 
• Thực hiện thường xuyên các hoạt động hỗ trợ: tham gia hội nghị CDIO Quốc tế thường 

niên; tham quan các trường áp dụng CDIO; tổ chức hội thảo; phát triển các công cụ, 
biên soạn các tài liệu hướng dẫn áp dụng CDIO, phát triển CTĐT. 
 

Các kết quả tổng thể đạt được trong các năm 2010-2012 được trình bày ở Bảng 3.  
 
Kết quả tự đánh giá theo 12 tiêu chuẩn CDIO  
 
Kết quả tự đánh giá [21, 22] sau hơn hai năm triển khai và giảng dạy năm học thứ nhất 
(2011-2012) của chương trình CDIO cho thấy (Phụ lục 1, 2):  
 
• Cấp độ áp dụng cao nhất đạt được ở cả 2 ngành là 3/5, các chương trình ngành CNTT 

ở các tiêu chuẩn 1, 3 và 4; chương trình KTCT ở các tiêu chuẩn 1-6, 9-10. 
• Chương trình KTCT có thuận lợi hơn trong việc tích hợp các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, 

quá trình, và hệ thống vào CTĐT (TC 3), phát triển các kỹ năng thiết kế-triển khai (TC 5), 
và nâng cao năng lực giảng viên về kỹ năng CDIO (TC 9) do bối cảnh CDIO vốn là bối 
cảnh đào tạo của ngành KTCK. 
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CÁC SẢN PHẨM, KHUNG CHUẨN CHUNG, VÀ MÔ HÌNH MẪU ĐÚC KẾT 
 
Các sản phẩm, khung chuẩn chung, và mô hình mẫu (gọi tắt chung là mô hình mẫu) đúc kết 
từ thực tiễn nghiên cứu áp dụng và áp dụng CDIO mà ĐHQG-HCM thực hiện từ năm 2010 
đến nay, để nhân rộng áp dụng, tuy là những kết quả và thành quả ban đầu nhưng trải rộng 
12 tiêu chuẩn CDIO (Bảng 4). Những mô hình mẫu này không chỉ có giá trị áp dụng cho các 
ngành kỹ thuật, khoa học ứng dụng, mà còn có thể áp dụng cho các ngành đào tạo khác. 

 
Bảng 3: Các kết quả tổng thể, 2010-2012  

 
TT Áp dụng Tiêu chuẩn CDIO (TC)                             

và các hoạt động hỗ trợ Các kết quả tổng thể 

I. 
 

TC 1-Bối cảnh* 
TC 2-Chuẩn đầu ra* 

- Chuẩn đầu ra ngành KTCT, cấp độ 4 
- Chuẩn đầu ra ngành CNTT, cấp độ 4 

TC 3-CTĐT tích hợp* - Khung CTĐT tích hợp, ngành KTCT 
- Khung CTĐT tích hợp, ngành CNTT  

TC 4-Môn học Giới thiệu ngành - Môn giới thiệu ngành Kỹ thuật được giảng dạy 
- Môn Nhập môn CNTT được giảng dạy 

II. 
TC 5- Các trải nghiệm thiết kế-triển khai* 
TC 7-Các trải nghiệm học tập tích hợp* 
TC 8-Các trải nghiệm học chủ động 

-  Các môn học, đồ án theo CDIO, ngành KTCT được giảng dạy 

-  Các môn học, đồ án mẫu theo CDIO, ngành CNTT được giảng dạy 

III. TC 6- Không gian học tập CDIO - Không gian học tập CDIO tại Trường ĐH BK được đưa vào sử dụng 
- Không gian học tập CDIO tại Trường ĐH KHTN đang đầu tư 

IV. 
 

TC 9-Nâng cao năng lực giảng viên về kỹ năng 
CDIO*. TC 10-Nâng cao năng lực giảng viên về 
kỹ năng giảng dạy  

- Giảng viên các chương trình CDIO được tập huấn 2-4 đợt/ năm 
 

V. 
 

TC 11-Đánh giá học tập của sinh viên* 
TC 12-Đánh giá chương trình CDIO 

- Sinh viên được đánh giá dựa trên chuẩn đầu ra 
-  CTĐT được tự đánh giá theo 12 tiêu chuẩn CDIO và Bộ tiêu chí đánh 
giá CDIO  

VI. Các hoạt động hỗ trợ 

- Tham gia Hội nghị CDIO Quốc tế: 2010-2011-2012  
- Tổ chức Hội thảo CDIO-VNU 12/2010 
-  Phát triển phần mềm hỗ trợ thiết kế chuẩn đầu ra, 2011. 
- Biên dịch và xuất bản Sách: “Cải cách và xây dựng CTĐT kỹ thuật theo 
phương pháp tiếp cận CDIO”, NXB ĐHQG-HCM, 2009, 2010. 
- Biên soạn và xuất bản Sách: “Thiết kế và phát triển chương trình đào 
tạo đáp ứng chuẩn đầu ra”, 8/2012. 

 
 

Bảng 4: Các sản phẩm, khung chuẩn chung,  và mô hình mẫu đúc kết 
 

TT Áp dụng Tiêu chuẩn CDIO (TC)                           Sản phẩm, khung chuẩn chung, và mô hình mẫu           

I. 
 

TC 1-Bối cảnh* 
TC 2-Chuẩn đầu ra* 

I.1 Khung chuẩn đầu ra nhóm ngành Kỹ thuật 
I.2 Khung chuẩn đầu ra nhóm ngành KHƯD  
I.3 Phần mềm và Tài liệu Hướng dẫn xây dựng 
chuẩn đầu ra 

VI. Các hoạt động          
hỗ trợ 
VI. 1 Sách Biên dịch “Cải 
cách và xây dựng CTĐT 
kỹ thuật theo phương 
pháp tiếp cận CDIO”, 
ĐHQG-HCM, 2009, 2010 
VI.2 Kỷ yếu Hội thảo Xây 
dựng chuẩn đầu ra và 
CTĐT theo mô hình 
CDIO, ĐHQG-HCM, 
12/2010. 
VI. 3 Các bài báo tham 
gia Hội nghị CDIO Quốc 
tế 2010-2012: 10 bài 
VI.4 Sách “Thiết kế và 
phát triển chương trình 
đào tạo đáp ứng chuẩn 
đầu ra”, ĐHQG-HCM, 
2012. 
VI.5 Kỷ yếu Hội nghị 
CDIO Toàn quốc 2012 

TC 3-CTĐT tích hợp* 
 

TC 4-Môn học Giới thiệu ngành 
I.4 Môn Giới thiệu ngành Kỹ thuật  
I.5 Môn Nhập môn CNTT 

II. 
TC 5- Các trải nghiệm thiết kế-triển khai* 
TC 7-Các trải nghiệm học tập tích hợp* 
TC 8-Các trải nghiệm học chủ động 

II.2 02 môn học, đồ án mẫu, ngành KTCK 
II.3 02 môn học, đồ án mẫu, ngành CNTT 
 

III. TC 6- Không gian học tập CDIO 
III.1 Không gian học tập CDIO, ngành KTCK 
III.2 Không gian học tập CDIO, ngành CNTT 

IV. 
 

TC 9-Nâng cao năng lực giảng viên về kỹ 
năng CDIO*.  
TC 10-Nâng cao năng lực giảng viên về 
kỹ năng giảng dạy  

IV.1 Tài liệu Tập huấn Nâng cao năng lực giảng 
viên về Phương pháp Dạy-Học chủ động; Thiết kế 
giảng dạy và đánh giá theo chuẩn đầu ra (Trung 
tâm CEE tổng hợp từ các bài giảng của chuyên 
gia CDIO, 2012) 

V. 
 

TC 11-Đánh giá học tập của sinh viên* 
TC 12-Đánh giá chương trình CDIO 

V.1 Tài liệu hướng dẫn đánh giá học tập theo 
chuẩn đầu ra, ngành KTCK 
V.2 Tài liệu hướng dẫn đánh giá học tập theo 
chuẩn đầu ra, ngành CNTT 
V.3 Bộ tiêu chí Tự đánh giá CTĐT theo 12 tiêu 
chuẩn CDIO 
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NHỮNG TÁC ĐỘNG, THUẬN LỢI, VÀ CƠ HỘI CỦA VIỆC ÁP DỤNG CDIO 
 
Tác động của việc áp dụng CDIO 
 
Phương pháp tiếp cận CDIO đáp ứng những yêu cầu chính yếu của một hệ thống đảm bảo 
chất lượng (ĐBCL) toàn diện: cung cấp một khung chuẩn phát triển CTĐT bao gồm một 
khung chuẩn cho việc tự đánh giá cấp chương trình, và các chính sách và điều kiện để 
ĐBCL cho chương trình. Trên quan điểm ĐBCL toàn diện này, những tác động từ việc áp 
dụng CDIO mang đến cho các đối tượng thụ hưởng trực tiếp là: 
• Đối với sinh viên: cung cấp các kiến thức, kỹ năng, và thái độ đáp ứng nhu cầu của các 

bên liên quan. 
• Đối với trường đại học:  

- Cung cấp một phương pháp luận chặt chẽ và một hệ thống giải pháp phát triển CTĐT, 
nhất quán (bao gồm Đề cương CDIO và Tiêu chuẩn CDIO), không chỉ để đảm bảo các 
chính sách và điều kiện ĐBCL; để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định yêu cầu; mà hơn 
nữa, để thúc đẩy sự sáng tạo trong các chương trình, cũng như khuyến khích những 
quy trình đánh giá mới và cải tiến chương trình (Hình 3). 
- Góp phần nâng cao nội lực trong việc làm chủ những phương pháp tiên tiến để phát 
triển bền vững các chương trình theo chuẩn mực chất lượng quốc tế.  
- Thúc đẩy hình thành văn hóa, và đẩy mạnh xây dựng và thực hiện các chính sách 
ĐBCL toàn diện ở cấp chương trình. 

• Đối với hệ thống GDĐH: thúc đẩy xây dựng và thực thi các chính sách của quốc gia về 
kiểm định cấp chương trình. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 3: Phương pháp tiếp cận CDIO và ĐBCL cấp chương trình                                       
(phỏng theo P. Gray 2009) 

 
Thuận lợi của việc áp dụng CDIO 
 
Việc áp dụng CDIO ở ĐHQG-HCM có những thuận lợi:  
 
• Áp dụng CDIO chính là cụ thể hóa và thực thi mục tiêu cải cách toàn diện GDĐH Việt 

Nam giai đoạn 2006 – 2020 (Chính phủ 2005) với mục tiêu chung là đến năm 2020, Việt 
Nam có một hệ thống GDĐH tiên tiến, đáp ứng các chuẩn mực chất lượng quốc tế; đào 
tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (Bộ GD&ĐT 2008); và xây dựng chất lượng đào tạo đạt 
chuẩn mực quốc tế (ĐHQG-HCM 2011). 

• Áp dụng CDIO ở ĐHQG-HCM có những điều kiện đảm bảo cho sự phát triển bền vững: 
sự đồng thuận và được tiếp cận đồng thời 2 chiều cấp ĐHQG-HCM-trường đại học 
thành viên. 

• Áp dụng CDIO ở ĐHQG-HCM và các cơ sở GDĐH khác được sự ủng hộ của Bộ 
GD&ĐT ngay từ những năm đầu chuẩn bị cho việc triển khai. 
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Việc áp dụng CDIO ở các cơ sở GDĐH Việt Nam có những thuận lợi: ngoài những thuận lợi 
chung như nêu trên, các trường có thêm thực tiễn và đúc kết áp dụng CDIO ở ĐHQG-HCM.  
 
Cơ hội của việc áp dụng CDIO 
 
Các trường đại học Việt Nam nói chung, các giảng viên, và cán bộ có cơ hội: 
 
• Hội nhập vào một cộng đồng học thuật quốc tế--Hiệp hội CDIO Thế giới, để trao đổi kinh 

nghiệm, chia sẻ những thành quả, hỗ trợ lẫn nhau, và cùng đóng góp phát triển giáo dục 
kỹ thuật nói riêng, GDĐH nói chung. 

• Thụ hưởng những thực tiễn GDĐH tốt nhất mà các trường sáng lập Đề xướng CDIO và 
các trường thành viên đóng góp cho nền GDĐH trên thế giới trong hơn 10 năm qua. 

• Đóng góp nhiều hơn để đổi mới nền GDĐH Việt Nam bằng những thành quả đạt được 
từ việc áp dụng CDIO. 

 
 
NHỮNG BÀI HỌC VÀ THÁCH THỨC  
THÚC ĐẨY SỰ THAY ĐỔI VĂN HÓA VÀ TỒ CHỨC  
 
Sau hơn hai năm, các khoa thí điểm nói riêng, ĐHQG-HCM nói chung đã đạt được những 
kết quả bước đầu trong việc áp dụng Đề cương và triển khai các tiêu chuẩn CDIO để xây 
dựng chuẩn đầu ra được phê chuẩn bởi các bên liên quan chính yếu, phát triển CTĐT để 
đáp ứng chuẩn đầu ra mới, và đúc kết để nhân rộng triển khai [17-20]. Đây là những kết quả 
và thành quả từ một quá trình cải cách chất lượng đào tạo thực sự--thay đổi về văn hóa và 
tổ chức, không ít khó khăn và thách thức. Nội dung trình bày sau đây tóm lược những khó 
khăn và thách thức, những bài học của ĐHQG-HCM trong việc áp dụng những giải pháp 
thúc đẩy quá trình thay đổi dựa trên 12 yếu tố thành công của CDIO [2] để thúc đẩy áp dụng 
CDIO ở ĐHQG-HCM và các cơ sở GDĐH Việt Nam.  
 
Bài học 1: Tạo động lực áp dụng những phương pháp tiên tiến  
nhằm phát triển CTĐT đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan 
 
Trước đây, ở các cơ sở GDĐH Việt Nam nói chung, việc thiết kế và phát triển một CTĐT 
thường do một nhóm các giảng viên chủ chốt thực hiện độc lập và hầu như rất ít có sự tham 
gia hoặc lấy ý kiến từ các bên liên quan chính yếu khác--sinh viên, cựu sinh viên, các đại 
diện doanh nghiệp sử dụng lao động, lý do là hầu hết các giảng viên chỉ được đào tạo về 
chuyên môn chứ rất ít được bồi dưỡng hay cung cấp các hướng dẫn chính thức để thiết kế 
và phát triển CTĐT đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Do đó CTĐT thường phụ thuộc 
vào chủ quan và kinh nghiệm của một số giảng viên. ĐHQG-HCM đang thay đổi cách làm 
này--tạo động lực thoát lối mòn suy nghĩ cũ để thực hiện theo những phương pháp tiên tiến, 
thí dụ như CDIO--cung cấp một hệ thống phương pháp và công cụ để phát triển CTĐT đáp 
ứng nhu cầu của các bên liên quan. Giải pháp của ĐHQG-HCM để khắc phục những khó 
khăn này là tác động trực tiếp đến các thành phần liên quan đến chương trình [24]:  
 
• Thông qua các hoạt động học thuật, ĐHQG-HCM khơi dậy và khẳng định vai trò, trách 

nhiệm của các nhà lãnh đạo, quản lý, và chủ yếu là các giảng viên trong việc cung cấp 
CTĐT chất lượng cho sinh viên--không ai khác có thể thực hiện vai trò này. Ngoài ra, 
chúng tôi khơi dậy năng lực chuyên môn của giảng viên để đem những năng lực chuyên 
môn đó vào việc cải tiến CTĐT, như là giải quyết một vấn đề thiết kế kỹ thuật, hay thực 
hiện một nghiên cứu khoa học. 

 
• ĐHQG-HCM đã mời các chuyên gia quốc tế về CDIO, về phát triển CTĐT, về nâng cao 

năng lực giảng viên để tư vấn và tập huấn cho cán bộ và giảng viên. 
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• Để các giảng viên tiếp cận với thực tiễn áp dụng CDIO ở các môi trường giáo dục khác 

nhau, nguồn ngân sách hỗ trợ áp dụng CDIO đã dành một phần đáng kể để cử giảng 
viên tham gia các hội nghị CDIO Quốc tế, tham quan việc áp dụng CDIO ở các cơ sở 
GDĐH nước ngoài. Sau khi trực tiếp chứng kiến kết quả áp dụng CDIO, nhận thức của 
các giảng viên và theo đó hiệu quả áp dụng CDIO đã được nâng lên rõ rệt.  

 
Bài học 2: Lôi cuốn các bên liên quan tham gia triển khai CDIO 
 
Sự tham gia và sở hữu của rộng rãi các bên liên quan đối với CDIO còn hạn chế. Nhiều cán 
bộ, giảng viên chưa hiểu biết, chưa quan tâm đến việc áp dụng CDIO. ĐHQG-HCM đã đẩy 
mạnh sự tham gia và sở hữu này bằng việc giao quyền và trách nhiệm đối với từng bộ phận 
[24] (Hình 4): 
 
• Mở rộng sự tham gia và sở hữu ở cấp ĐHQG-HCM: không chỉ có bộ phận quản lý đào 

tạo mà cần có các bộ phận liên quan để hỗ trợ. Bộ phận kế hoạch và tài chính chủ trì 
phân bổ đảm bảo cân đối các nguồn tài chính hàng năm cho công tác CDIO. Bộ phận 
quan hệ đối ngoại chủ trì một số hoạt động đối ngoại hỗ trợ triển khai CDIO.  

 
• Các trường áp dụng CDIO đã thành lập tổ triển khai bao gồm lãnh đạo phụ trách đào 

tạo, đại diện bộ phận quản lý đào tạo, ĐBCL, lãnh đạo cấp khoa phụ trách đào tạo và 
một số giảng viên nòng cốt của khoa trực tiếp áp dụng CDIO ở cấp môn học. Liên tục từ 
năm 2008-nay, ĐHQG-HCM đã dành nhiều kinh phí cho công tác tập huấn để giảng viên 
hiểu biết về CDIO, có kỹ năng giảng dạy và đánh giá học tập theo CDIO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4. Các bên liên quan chính yếu tham gia triển khai CDIO ở ĐHQG-HCM  
 
• Mở rộng sự tham gia của các chuyên gia quốc tế từ Hiệp hội CDIO Thế giới để hỗ trợ áp 

dụng CDIO; và để mở rộng hợp tác giữa các đồng nghiệp Việt Nam với các đồng nghiệp 
quốc tế. Ngoài sự tham gia của TS. Hồ Tấn Nhựt,  Đại học Công lập California, từ năm 
2008, ĐHQG-HCM đã mời TS. Peter Gray, Giám đốc Trung tâm Đánh giá đào tạo và 
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nâng cao năng lực giảng viên-Học viện Hải quân Hoa Kỳ tham gia đánh giá áp dụng 
CDIO vào năm 2010; thực hiện 3 khóa tập huấn cho mỗi khoa triển khai CDIO trong các 
năm 2011-2012 (kết hợp giữa Đề án CDIO của ĐHQG-HCM và Chương trình Chuyên 
gia Fulbright). Theo đề nghị của ĐHQG-HCM, Trường Singapore Polytechnic cũng đã 
cử 02 chuyên gia thực hiện 1 khóa tập huấn cho mỗi khoa trong năm 2011. Để lôi cuốn 
các doanh nghiệp đồng hành với các cơ sở GDĐH trong việc cung cấp nhân lực cho xã 
hội, năm 2011, ĐHQG-HCM đã mời GS. Edward Crawley, MIT, lãnh đạo của Đề xướng 
CDIO, đến làm việc ở ĐHQG-HCM và có buổi tọa đàm về Đào tạo theo Mô hình CDIO: 
Cung cấp nhân lực đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. Với Hội nghị CDIO Toàn 
quốc năm 2012, ĐHQG-HCM cũng mời GS. Johan Malmqvist, Đại học Kỹ thuật 
Chalmers, Thụy Điển, lãnh đạo của Đề xướng CDIO, trình bày báo cáo và tập huấn 
nâng cao về CDIO tại Hội nghị.  
 

• Trong quá trình triển khai CDIO, ngoài giảng viên và sinh viên, các khoa thí điểm cũng 
lôi cuốn sự tham gia của các doanh nghiệp và cựu sinh viên. Đối với các nước phát 
triển, sự tham gia của doanh nghiệp và cựu sinh viên vào quá trình phát triển CTĐT là 
thông lệ. Tuy nhiên, điều này ở Việt Nam còn khá mới mẻ. Do đó, việc lôi cuốn sự tham 
gia của các doanh nghiệp và cựu sinh viên vào quá trình phát triển CTĐT tại các khoa là 
một thách thức, đòi hỏi các đơn vị phải đặc biệt quan tâm và đầu tư để gây dựng và phát 
triển các mối quan hệ này.  

 
Bài học 3: Chia sẻ kết quả và kinh nghiệm  
 
Để thúc đẩy và nhân rộng việc triển khai CDIO, bên cạnh các hoạt động chuyên môn, 
ĐHQG-HCM cũng rất chú trọng chia sẻ kết quả và kinh nghiệm trong ĐHQG-HCM và ở các 
cơ sở GDĐH khác: 
 
• ĐHQG-HCM đã xuất bản sách “Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật 

theo phương pháp tiếp cận CDIO” trên cơ sở mua bản quyền và biên dịch sách 
“Rethinking Engineering Education - The CDIO Approach” do Nhà xuất bản Springer 
phát hành [4]. Đây là tài liệu đầu tiên giới thiệu về mô hình CDIO tại Việt Nam. Sách xuất 
bản lần đầu vào năm 2009 được ĐHQG-HCM trao tặng Bộ GD&ĐT để phổ biến đến các 
cơ sở GDĐH trong cả nước; sách tái bản vào năm 2010 được phát hành trong toàn 
quốc.  
 

• Trong các đợt tập huấn áp dụng CDIO cho 2 khoa thí điểm, ĐHQG-HCM cũng mở rộng 
sự tham dự cho các giảng viên có quan tâm. Năm 2012, ĐHQG-HCM có kế hoạch để 
các chuyên gia CDIO của ĐHQG-HCM tập huấn cho các khoa khác bắt đầu áp dụng 
CDIO. 
 

• Hàng năm, ĐHQG-HCM tổ chức và tham gia các hội thảo, hội nghị quốc gia và quốc tế 
về  CDIO. Tháng 6/2010, ĐHQG-HCM lần đầu tiên tham gia Hội nghị CDIO Quốc tế, đã 
bảo vệ thành công việc gia nhập và chính thức trở thành thành viên thứ 56 của Hiệp hội 
CDIO Thế giới. Tại Hội nghị, ĐHQG-HCM đã trình bày báo cáo “Development of a Model 
Framework for CDIO Implementation in Vietnam”. Báo cáo tạo được ấn tượng tốt tại Hội 
nghị vì mô hình triển khai CDIO ở ĐHQG-HCM. Việc trở thành thành viên chính thức của 
Hiệp hội CDIO Thế giới giúp ĐHQG-HCM nói chung, các trường, các giảng viên và cán 
bộ nói riêng có cơ hội và điều kiện thiết lập hợp tác với các trường thành viên Hiệp hội. 
Trong các năm 2011-2012 tiếp theo, cơ quan ĐHQG-HCM và các khoa thí điểm đều 
tham gia và trình bày báo cáo tại Hội nghị CDIO Quốc tế. 
 

• Tháng 12/2010, lần đầu ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội thảo CDIO với chủ đề “Xây dựng 
chuẩn đầu ra và CTĐT theo mô hình CDIO” với sự tham gia của nhiều cơ sở GDĐH 
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trong nước cùng một số cơ sở GDĐH thành viên Hiệp hội CDIO Thế giới như Đại học 
Thanh Hoa, Trung Quốc; Trường Singapore Polytechnic, Singapore; Đại học Taylor, 
Malaysia; và một số chuyên gia từ Hiệp hội CDIO Thế giới. Ngoài việc trao đổi kinh 
nghiệm, tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận phương hướng hợp tác thúc đẩy triển 
khai CDIO ở Việt Nam và trong khu vực. Sau Hội thảo, nhiều cơ sở GDĐH Việt Nam đã 
nhận thức CDIO là một hệ thống giải pháp đồng bộ và rất thiết thực để giúp các cơ sở 
GDĐH Việt Nam cải thiện chất lượng đào tạo và mong muốn ĐHQG-HCM hỗ trợ triển 
khai. ĐHQG-HCM đã hỗ trợ tập huấn, chia sẻ kết quả và kinh nghiệm cho nhiều cơ sở 
GDĐH Việt Nam từ Bắc vào Nam. Hiện nay, trên cả nước đã có thêm nhiều trường áp 
dụng CDIO ở những mức độ khác nhau [11]. Thực tế này là minh chứng thực tế việc 
tiếp nhận và áp dụng CDIO mà ĐHQG-HCM đang thực hiện phù hợp với những mục 
tiêu cải cách chất lượng đào tạo mà các cơ sở GDĐH Việt Nam đang phấn đấu thực 
hiện. 
 

• Tiếp theo Hội thảo CDIO năm 2010, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện 
Nhân trong chuyến công tác ở ĐHQG-HCM vào tháng 3/2012, ĐHQG-HCM cùng Bộ 
GD&ĐT chủ trì tổ chức Hội nghị CDIO Toàn quốc năm 2012 để các cơ sở GDĐH Việt 
Nam cùng trao đổi và chia sẻ các kết quả và kinh nghiệm áp dụng và triển khai CDIO tại 
đơn vị mình với các cơ sở GDĐH trong cả nước. Ngoài các báo cáo, để phục vụ cho Hội 
nghị CDIO Toàn quốc này, ĐHQG-HCM xuất bản tài liệu “Thiết kế và phát triển chương 
trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra” trong đó trình bày một phần những đúc kết từ 
những nghiên cứu về phát triển CTĐT và thực tiễn áp dụng CDIO ở ĐHQG-HCM để trao 
đổi với các cơ sở GDĐH trong cả nước.  

 
Bài học 4: Tổ chức áp dụng CDIO và chính sách tài chính hỗ trợ 
 
Để đảm bảo mục tiêu và hiệu quả, việc áp dụng và triển khai CDIO ở ĐHQG-HCM hiện nay 
được tổ chức và quản lý thực hiện theo phương thức hoạt động của một đề án thuộc 
chương trình trọng điểm về đào tạo của ĐHQG-HCM. Theo đó, các mục tiêu cụ thể, các hoạt 
động trọng tâm, và nguồn lực liên quan được giám sát, đánh giá định kỳ, được điều chỉnh 
đảm bảo khả thi với tình hình thực tế. 
 
Về chính sách tài chính hỗ trợ áp dụng CDIO, ngoài kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách, các 
trường có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm bảo kinh phí đối ứng từ nguồn thu khác của trường 
[25].  
 
Bài học 5: Mỗi cơ sở GDĐH cần có bộ phận chuyên trách về phát triển đào tạo 
 
Quỹ thời gian để tham gia triển khai CDIO là khó khăn lớn của các giảng viên, đặc biệt 
những người chủ chốt của chương trình. Các khoa thí điểm đã cùng các bộ phận quản lý 
liên quan thảo luận khá nhiều về vấn đề này và giải pháp tạm thời được đưa ra là [24] tính 
khối lượng tham gia triển khai CDIO như khối lượng giảng dạy tương đương; tính công trình 
nghiên cứu và bài báo về CDIO tham gia các hội nghị CDIO quốc tế hoặc quốc gia tương 
đương công trình nghiên cứu và bài báo chuyên ngành khi tính khối lượng nghiên cứu khoa 
học hàng năm; ngoài lực lượng nòng cốt là tổ triển khai CDIO, các khoa tổ chức nhiều nhóm 
chuyên môn với thành phần rộng hơn, cùng hoạt động đồng thời để hỗ trợ lẫn nhau. 
Một giải pháp lâu dài là mỗi trường cần có một bộ phận chuyên trách về phát triển đào tạo 
hay nâng cao năng lực giảng viên như các đại học tiên tiến trên thế giới thực hiện. Được 
như vậy sẽ giải quyết một phần tình trạng quá tải của giảng viên hiện nay, và đảm bảo phát 
triển bền vững. Theo nhiệm vụ Đề án CDIO, trong các năm 2011-2012, ĐHQG-HCM đã giao 
nhiệm vụ và kinh phí để Trung tâm Cải tiến phương pháp dạy và học (CEE) thuộc Trường 
ĐH KHTN giúp ĐHQG-HCM chủ trì tổ chức 4 đợt tập huấn nâng cao năng lực giảng viên để 
thực hiện các chương trình CDIO cho mỗi khoa thí điểm, do các chuyên gia nước ngoài 
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giảng dạy. Việc giao nhiệm vụ này nhằm nâng cao năng lực cho CEE phục vụ các chương 
trình như CDIO và để các giảng viên của CEE tiếp nhận các khóa tập huấn của các chuyên 
gia nước ngoài để phục vụ cho các chương trình khác. 

 
 

KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CDIO  
 
Khuyến nghị 1: áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO để xây dựng những thiết chế 
ĐBCL ở cấp chương trình 
 
Phương pháp tiếp cận CDIO vốn được phát triển cho các ngành đào tạo kỹ thuật trên cơ sở 
đúc kết những thực tiễn giáo dục tốt nhất. Hơn 10 năm qua, nhiều ngành đào tạo khác nhau 
đã và đang áp dụng để thực hiện tầm nhìn như Đề xướng CDIO. Do đó, việc áp dụng CDIO 
cho các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực kỹ thuật chỉ còn là vấn đề nhu cầu của chính trường 
đại học.  
 
Phương pháp tiếp cận CDIO đã được áp dụng thích ứng cho cả các ngành ngoài lĩnh vực kỹ 
thuật [3-11]. Một số quốc gia như Thụy Điển và Trung Quốc đã và đang dựa vào Tiêu chuẩn 
CDIO để thực hiện kiểm định ở tầm quốc gia đối với các CTĐT thuộc lĩnh vực khoa học tự 
nhiên, kỹ thuật, và công nghệ. 
Các kết quả và thành quả áp dụng và triển khai CDIO ở ĐHQG-HCM là một trong số các 
bằng chứng thực tế về tính khái quát của phương pháp luận CDIO, về sự hữu ích của Đề 
cương và các tiêu chuẩn CDIO như một khung chuẩn cấu trúc mở để các cơ sở GDĐH và 
hệ thống GDĐH Việt Nam áp dụng, hoặc áp dụng thích ứng cho nhu cầu thực tế, để xây 
dựng những thiết chế ĐBCL ở cấp chương trình. 
 
Khuyến nghị 2: áp dụng CDIO cần đảm bảo những nguyên lý nhất quát của CDIO 
 
Đề xướng CDIO cung cấp một phương pháp luận chặt chẽ và một hệ thống giải pháp nhất 
quán để xác định nhu cầu học tập của sinh viên đối với CTĐT và thiết kế chuỗi kinh nghiệm 
học tập để đáp ứng nhu cầu này. Để phát triển bền vững, việc áp dụng CDIO cho các ngành 
kỹ thuật hay áp dụng thích ứng cho các ngành đào tạo ngoài lĩnh vực kỹ thuật, cần đảm bảo 
những nguyên lý nhất quát của CDIO. 
 
Khuyến nghị 3: phân kỳ triển khai các tiêu chuẩn CDIO kết hợp với 12 yếu tố thành 
công của CDIO 
 
Các chương trình thí điểm CDIO của ĐHQG-HCM đang triển khai các tiêu chuẩn CDIO theo 
ba giai đoạn trong một chu kỳ đào tạo 4 năm và 2 năm đánh giá sinh viên sau tốt nghiệp; ở 
GĐ II triển khai đồng thời tám tiêu chuẩn (TC 5 – TC 11), đòi hỏi tập trung nguồn lực rất cao 
(Hình 5a): 
 
• giai đoạn I-Thiết kế CTĐT: xây dựng CĐR, thiết kế Khung CTĐT, phát triển môn học giới 

thiệu ngành--môn học khung của CTĐT. 
• giai đoạn II-Phát triển CTĐT: phát triển các môn học. 
• giai đoạn III-Đánh giá CTĐT: đánh giá định kỳ. 

 
Khi các nguồn lực để áp dụng toàn phần 12 tiêu chuẩn CDIO còn hạn chế, đặc biệt là chưa 
đủ nguồn lực giảng viên và trợ giảng cho việc giảng dạy các môn học theo CDIO, nên phân 
kỳ triển khai các tiêu chuẩn CDIO (Hình 5b). Hơn nữa, để tạo động lực áp dụng những 
phương pháp tiên tiến, như CDIO, cần chú trọng áp dụng những giải pháp thúc đẩy quá 
trình thay đổi dựa trên 12 yếu tố thành công của CDIO [2]. 
 

Hộ
i n

gh
ị C

DIO
 Toà

n q
uố

c 2
01

2, 

ĐHQG-H
CM, 2

3-2
4/ 

8/ 
20

12



Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012, ĐHQG-HCM, 23-24/ 8/ 2012 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Plan – Do – Check – Act: mô hình quản lý chất lượng của Deming 
  

Hình 6: Phân kỳ triển khai các tiêu chuẩn CDIO kết hợp với 12 yếu tố thành công  
của CDIO (phỏng theo S. Rouvrais & G. Landrac 2012) 

 
 
KẾT LUẬN 
 
Thí điểm tiếp nhận và áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO như một khung chuẩn phát triển 
CTĐT trong hơn hai năm qua, ĐHQG-HCM đã đạt được những kết quả, thành quả thiết thực 
trong việc áp dụng những phương pháp tiếp cận tiên tiến để phát triển CTĐT đáp ứng nhu 
cầu xã hội, đáp những chuẩn mực chất lượng quốc tế.  
 
Chúng tôi mong muốn rằng, những đúc kết mà chúng tôi đưa ra dưới hình thức những 
khung chuẩn chung, những mô hình mẫu, hay những hướng dẫn sẽ hữu ích để các cơ sở 
GDĐH Việt Nam có thể cải tiến CTĐT của mình nhằm hội nhập với những xu hướng phát 
triển GDĐH đang diễn ra trên thế giới với triết lý lấy sinh viên làm trung tâm, lấy chuẩn đầu 
ra làm trọng tâm hay tiêu chí cho việc ĐBCL đào tạo. 
 
Qua việc triển khai CDIO, ĐHQG-HCM có thêm cơ sở thực tiễn để củng cố và hoàn thiện 
chính sách đổi mới GDĐH: con người là những thành tố quan trọng nhất mang lại sự thay 
đổi--đổi mới trong GDĐH. Do đó, đổi mới GDĐH chỉ thành công khi có những chính sách 
hợp lý tạo được động lực thay đổi về văn hóa và tổ chức trong hệ thống GDĐH. Những bài 
học của ĐHQG-HCM trong việc áp dụng CDIO là cơ sở khoa học và thực tiễn cho các cơ sở 
GDĐH trên cả nước thúc đẩy hình thành văn hóa, và đẩy mạnh xây dựng và thực hiện các 
chính sách ĐBCL toàn diện ở cấp chương trình. 
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PHỤ LỤC 1 
 

Tự đánh giá CTĐT ngành CNTT 
(TC: tiêu chuẩn CDIO; CĐ: cấp độ theo thang đánh giá 0-5; TĐG: tự đánh giá) 

 

TC 
Bộ tiêu chí và thang đánh giá CDIO 

[23] Tự đánh giá [21] 

Tiêu chí đánh giá  CĐ Minh chứng áp dụng thực tế  2010 2011 

1 
CDIO được tiếp nhận như bối 
cảnh cho chương trình và được 
triển khai trong một hoặc nhiều 
năm của chương trình 

3 

• Chuần đầu ra mới trên cơ sở CDIO và chương 
trình đào tạo tích hợp được phê duyệt. 
• Đã thực hiện 5 môn học. 
• Các giảng viên được đào tạo về kiến thức 
chuyên môn và kỹ năng giảng dạy 

2 

 
 

3 
 
 

2 

Chuẩn đầu ra CTĐT được phê 
duyệt bởi các bên liên quan 
chính yếu bao gồm giảng viên, 
sinh viên, cựu sinh viên và đại 
diện công nghiệp. 

3 
 

• Chuẩn đầu ra trên cơ sở CDIO đã được phê 
duyệt và tích hợp trong các môn học 
• Chương trình đào tạo đã được sửa đổi để phù 
hợp với chuẩn đầu ra. 

2 3 

3 

Khung chương trình đào tạo 
tích hợp học tập kiến thức 
ngành với học kỹ năng cá nhân, 
kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kiến 
tạo sản phẩm, quá trình, và hệ 
thống được phê duyệt bởi các 
nhóm liên quan 

2 

• Chương trình giảng dạy đã được thiết kế lại để 
phù hợp với  kỹ năng CDIO. 
• Các môn học đã được điểu chỉnh để đảm bảo 
tính thống nhất giữa các môn học trong suốt 4 
năm đào tạo. 
• 5 môn học đầu tiên đã được giảng dạy chính 
thức. 

1.5 2 

4 

Môn giới thiệu ngành bao gồm 
các trải nghiệm học tập kỹ thuật 
và giới thiệu các kỹ năng cá 
nhân, kỹ năng giao tiếp cần thiết 
đã được triển khai 

3 
• Môn học Nhập môn CNTT 1&2 đã được giảng 
dạy cho sinh viên khóa 2011 – 2012. 
• Môn học Kỹ năng mềm cũng đã được giảng dạy 
ở học kì hai năm học 2011-2012. 

1 3 

5 
Có kế hoạch để phát triển trải 
nghiệm thiết kế-triển khai ở cấp 
độ cơ bản và nâng cao  

2 

•  Các sinh viên được tham gia các đồ án môn học 
thể hiện trải nghiệm việc thiết kế và triển khai ở 
cấp độ đơn giản (năm 1) 
• Các giảng viên được đào tạo bởi các chuyên gia 
về cách tổ chức môn học nhằm thể hiện các trải 
nghiệm thiết kế-triển khai 

2 2 

6 

Kế hoạch tái cấu trúc hoặc 
xây dựng thêm không 
gian học tập kỹ thuật 
đã được phê duyệt bởi các bộ 
phận chức năng  

2 
• Xây dựng dự án trang bị không gian giảng dạy và 
học tập theo CDIO trong thời gian 7 năm. 
• Bắt đầu xây dựng các thiết bị, cơ sở vật chất mới 
đáp ứng CDIO. 

1 1.5 

7 

Kế hoạch giảng dạy với chuẩn 
đầu ra và các hoạt động dạy và 
học tích hợp kỹ năng cá nhân 
và giao tiếp với kiến thức ngành 
được phê duyệt  

2 
• 15 môn học đã được sửa đổi và đáp ứng theo 
chuẩn CDIO. 
• 5 môn học đầu tiên đã được tiến hành giảng dạy. 

1.5 2 

8 
Có kế hoạch bao gồm phương 
pháp học chủ động trong tất cả 
môn học  

2 
• Có 5 môn học thí điểm được áp dụng để SV học 
tập năng động hơn 
• Thực hiện việc học tập chủ động cho tất cả các 
môn học. 

0.5 2 

9 

Các giảng viên liên quan 
tham gia các hoạt động 
nâng cao năng lực về kỹ năng 
cá nhân, kỹ năng giao tiếp, kỹ 
năng kiến tạo sản phẩm, quá 
trình, và hệ thống 

3 
• Các giảng viên trẻ tham gia các khóa học đào tạo 
chuyên nghiệp để hoàn thiện các kỹ năng 
• Các giảng viên cùng thảo luận về đề cương môn 
học và kiến thức chuyên ngành 

0.5 2.5 

10 
Các giảng viên tham gia các 
hoạt động nâng cao năng lực về 
phương pháp giảng dạy, học 
tập và đánh giá 

3 

• Tất cả các giảng viên  trải qua khóa học về kỹ 
năng giảng dạy 
• Mỗi năm, đều có hội thảo thảo luận về kỹ năng 
giảng dạy và phương pháp giảng dạy 
• Phần lớn các giảng viên đều tham gia khóa đào 
tạo kỹ năng về CDIO 

1 2.5 

11 
Có kế hoạch kết hợp chặt chẽ 
các phương pháp đánh giá học 
tập cho toàn bộ CTĐT  

2 
• Đánh giá kỹ năng cá nhân, kỹ năng CDIO và các 
kỹ năng liên quan 
Việc đánh giá thực hiện 02 lần trong một môn học. 

1 2 

12 Có kế hoạch đánh giá chương 
trình 2 

• Việc đánh giá ngoài chương trình được thực hiện 
2 lần.  
• Đánh giá thực hiện vào cuối mỗi năm 

1 2 
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PHỤ LỤC 2 
 

Tự đánh giá: CTĐT ngành KTCK, 2011 
(TC: tiêu chuẩn CDIO; CĐ: cấp độ theo thang đánh giá 0-5; TĐG: tự đánh giá) 

 
TC Tiêu chí đánh giá TĐG  

[22] 
1 CDIO được tiếp nhận như bối cảnh cho chương trình và được triển khai trong một hoặc nhiều năm 

của chương trình 
3 

2 Chuẩn đầu ra CTĐT được phê duyệt bởi các bên liên quan chính yếu bao gồm giảng viên, sinh 
viên, cựu sinh viên và đại diện công nghiệp. 

3 
 

3 Kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quá trình, và hệ thống được tích 
hợp vào chương trình giảng dạy trong một hoặc nhiều năm của chương trình 

3 

4 Môn giới thiệu ngành bao gồm các trải nghiệm học tập kỹ thuật và giới thiệu các kỹ năng cá nhân, 
kỹ năng giao tiếp cần thiết đã được triển khai 

3 

5 Ít nhất hai trải nghiệm thiết kế-triển khai với mức độ phức tạp tăng dần đang được triển khai 3 
6 Kế hoạch tái cấu trúc hoặc xây dựng thêm không gian làm việc kỹ thuật đang được triển khai và 

một vài không gian mới hoặc tái cấu trúc được sử dụng 
3 

7 Kế hoạch giảng dạy với chuẩn đầu ra và các hoạt động dạy và học tích hợp kỹ năng cá nhân và 
giao tiếp với kiến thức ngành được phê duyệt  

2 

8 Có kế hoạch bao gồm phương pháp học chủ động trong tất cả môn học  2 
9 Các giảng viên liên quan tham gia các hoạt động nâng cao năng lực về kỹ năng cá nhân, kỹ năng 

giao tiếp, kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quá trình, và hệ thống 
3 

10 Các giảng viên tham gia các hoạt động nâng cao năng lực về phương pháp giảng dạy, học tập và 
đánh giá 

3 

11 Có kế hoạch kết hợp chặt chẽ các phương pháp đánh giá học tập cho toàn bộ CTĐT 2 
12 Có kế hoạch đánh giá chương trình 2 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
VÀ VIỆC HOÀN THIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

THEO MÔ HÌNH CDIO 
 
 
 

Nguyễn Văn Nhã 
 

Đai học Quốc gia – Hà Nội 
 
 

TÓM TẮT 
 
Việc cải tiến, đổi mới các ngành đào tạo về phương pháp đào tạo, cách thức triển khai đào 
tạo và đánh giá cải tiến dựa trên cơ sở xác định nội dung và mức độ kiến thức, kỹ năng, 
phẩm chất đạo đức toàn diện của sinh viên khi tốt nghiệp, tiếp cận mô hình CDIO đã được 
ĐHQGHN hết sức chú trọng. 
 
Ngày 29/10/2010 ĐHQGHN đã ban hành công văn “Hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện 
chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra ở ĐHQGHN”, số 3109/HD-ĐHQGHN. Hướng dẫn 
này áp dụng cho việc xây dựng chuẩn đầu ra của ngành học; xây dựng và hoàn thiện 
chương trình đào tạo (CTĐT) theo chuẩn đầu ra; triển khai đào tạo; kiểm tra, đánh giá và 
hoàn thiện các chương trình đào tạo bằng phương pháp tiếp cận CDIO tại ĐHQGHN. 
 
Toàn bộ các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học đã được rà soát, bổ sung, cập 
nhật và hoàn thiện. Tháng 6 năm 2012, hơn 332 CTĐT của ĐHQGHN đã được tổ chức thẩm 
định và ban hành để triển khai đào tạo vào năm học 2012-2013. 
 
 
MỞ ĐẦU 
 
Từ tháng 10 năm 2010, thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 2196/BGDĐT-
GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 tiếp tục đổi mới quản trị đại học về đào tạo dựa vào cách 
tiếp cận theo sản phẩm đầu ra, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ban hành văn bản 
“Hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra ở ĐHQGHN” 
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội. 
 
Hướng dẫn này áp dụng cho việc xây dựng chuẩn đầu ra của ngành học; xây dựng và hoàn 
thiện chương trình đào tạo (CTĐT) theo chuẩn đầu ra; triển khai đào tạo; kiểm tra, đánh giá 
và hoàn thiện các chương trình đào tạo bằng phương pháp tiếp cận  CDIO tại ĐHQGHN. 
 
CDIO (Conceive – hình thành ý tưởng; Design – thiết kế ý tưởng; Implement – thực hiện; 
Operate – vận hành) là một giải pháp tổng thể cho toàn bộ quá trình đào tạo nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, bao gồm việc xây dựng chuẩn đầu ra, thiết 
kế chương trình đào tạo, triển khai chương trình đào tạo và đánh giá hiệu quả của chương 
trình đào tạo để cải tiến và hoàn thiện chúng. 
 
Việc cải tiến, đổi mới các ngành đào tạo về phương pháp đào tạo, cách thức triển khai đào 
tạo và đánh giá cải tiến dựa trên cơ sở xác định nội dung và mức độ kiến thức, kỹ năng, 
phẩm chất đạo đức toàn diện của sinh viên khi tốt nghiệp đã được ĐHQGHN hết sức chú 
trọng. 
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Toàn bộ các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học đã được rà soát, bổ sung, cập 
nhật và hoàn thiện. Tháng 6 năm 2012, hơn 332 CTĐT của ĐHQGHN đã được tổ chức thẩm 
định và ban hành để triển khai đào tạo vào năm học 2012-2013. 
 
 
VIỆC TRIỂN KHAI CDIO Ở ĐHQGHN 
 
ĐHQGHN đã tổ chức các cuộc khảo sát để xây dựng Chuẩn đầu ra cho các CTĐT. Chuẩn 
đầu ra đã chi tiết hóa và cụ thể hóa các nội dung quy định về kiến thức, kỹ năng và phẩm 
chất đạo đức của nguồn nhân lực được đào tạo. 
 
Chuẩn về kiến thức 
 
Chuẩn về kiến thức bao gồm chuẩn cho các khối kiến thức sau: Khối kiến thức chung trong 
toàn ĐHQGHN (về kiến thức nền tảng chung, kiến thức phương pháp luận, nhân sinh quan, 
thế giới quan); Khối kiến thức chung theo lĩnh vực (về kiến thức chung đặc trưng của lĩnh 
vực đào  tạo,  kiến thức liên ngành); Khối kiến thức chung của khối ngành (về kiến thức 
chung đặc trưng của khối ngành đào  tạo); Khối kiến thức chung của nhóm ngành (về kiến 
thức khoa học cốt lõi đặc trưng của nhóm ngành); Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang 
tính đặc thù của ngành học như kiến thức chuyên ngành và bổ trợ bao gồm cả kiến thức 
thực tập và tốt nghiệp (kiến thức đặc thù cốt lõi trực tiếp của ngành, liên quan đến việc thực 
tập, thực tế, niên luận, khóa luận, đồ án…). 
 
Chuẩn về kỹ năng 
 
Kỹ năng nghề nghiệp bao gồm: Kỹ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn 
đề (các kỹ năng như lập kế hoạch, tổ chức sắp xếp công việc, đặt mục tiêu, tạo động lực, 
chăm sóc đối tác, nhận thức và bắt kịp với sự thay đổi của môi trường, lập và quản lý ngân 
sách, điều hành các cuộc họp hiệu quả, quản lý dự án, kiểm soát stress, xây dựng đội ngũ 
vững mạnh, quảng bá thương hiệu trên Internet, sử dụng tiếng Anh chuyên ngành); Khả 
năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề (gồm phát hiện, hình thành, tổng quát hóa, đánh 
giá, phân tích, giải quyết vấn đề và đưa ra giải pháp kiến nghị); Khả năng nghiên cứu và 
khám phá kiến thức (gồm khả năng cập nhật kiến thức, tổng hợp tài liệu, phân tích và phản 
biện kiến thức hiện tại, nghiên cứu để phát triển hay bổ sung kiến thức); Kỹ năng tư duy một 
cách hệ thống (là khả năng phân tích vấn đề theo logic có so sánh và phân tích với các vấn 
đề khác và nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ); Khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và 
ngoại cảnh tác động đến cơ sở làm việc, ngành nghề (gồm trách nhiệm của các cử nhân, 
hiểu tác động của ngành nghề đến xã hội và các yêu cầu của xã hội về ngành nghề, bối 
cảnh lịch sử và văn hóa dân tộc, các vấn đề và giá trị thời đại, bối cảnh toàn cầu); Kỹ năng 
nhận biết và phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị làm việc (cơ quan, doanh nghiệp, tổ 
chức) (văn hóa, chiến lược phát triển đơn vị, mục tiêu, kế hoạch của đơn vị, quan hệ giữa 
đơn vị với ngành nghề đào tạo, làm việc thành công trong đơn vị,... ); Kỹ năng vận dụng kiến 
thức vào thực tiễn (khả năng vận dụng linh hoạt và phù hợp kiến thức, kỹ năng được đào tạo 
với thực tiễn nghề nghiệp; khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật và công cụ lao động của 
nghề nghiệp; khả năng phát hiện và giải quyết hợp lý vấn đề trong nghề nghiệp); Năng lực 
sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp (có khả năng nghiên cứu cải 
tiến hoặc phát minh sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp hoặc dẫn dắt các sự thay đổi đó; 
cập nhật và dự đoán xu thế phát triển ngành nghề và hhả năng làm chủ Khoa học kỹ thuật 
và công cụ lao động mới và tiên tiến). 
 
Kỹ năng mềm, ví dụ như: Kỹ năng tự chủ (các kỹ năng học và tự học suốt đời, quản lý thời 
gian và tự chủ, thích ứng với sự phức tạp của thực tế, hiểu biết văn hóa, hiểu và phân tích 
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kiến thức -  kỹ năng của một cá nhân khác để học tập suốt đời...); Kỹ năng làm việc theo 
nhóm (hình thành nhóm, duy trì hoạt động nhóm, phát triển nhóm và kỹ năng làm việc với 
các nhóm khác nhau); Kỹ năng quản lý và lãnh đạo (điều khiển, phân công và đánh giá hoạt 
động nhóm và tập thể, phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác; khả năng đàm phán, 
thuyết phục và quyết định trên nền tảng có trách nhiệm với xã hội và tuân theo luật pháp); Kỹ 
năng giao tiếp (lập luận sắp xếp ý tưởng, giao tiếp bằng văn bản và các phương tiện truyền 
thông, thuyết trình, giao tiếp với các cá nhân và tổ chức, …); Kỹ năng giao tiếp sử dụng 
ngoại ngữ (như tiếng Anh đối với hệ chuẩn là B1, tương đương 4.0 IELTS, đối với hệ chất 
lượng cao là B2, tương đương 5.0 IELTS và đối với chương trình tài năng, tiên tiến và đạt 
chuẩn quốc tế là C1, tương đương 6.0 IELTS; các thứ tiếng khác được đối chiếu tương 
đương) và các kỹ năng mềm khác. 
 
Chuẩn về phẩm chất đạo đức 
 
Các phẩm chất đạo đức cá nhân (sẵn sàng đương đầu với khó khăn và chấp nhận rủi ro, 
kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ, nhiệt tình, say mê, tự chủ, chính trực, phản biện, sáng 
tạo…); phẩm chất đạo đức nghề nghiệp (đạo đức nghề nghiệp, hành vi và ứng xử chuyên 
nghiệp, độc lập, chủ động, …); phẩm chất đạo đức xã hội (có trách nhiệm với xã hội và tuân 
theo pháp luật, ửng hộ và bảo vệ cái đúng, sáng tạo và đổi mới) được chú trọng trong việc 
triển khai đào tạo ở ĐHQGHN. 
 
Chi tiết về danh mục các nội dung dự kiến chuẩn đầu ra đã được hướng dẫn tham khảo 
“Chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp” ngành kỹ sư cơ khí tai Học viện Công nghệ 
Machassusette (MIT), Hoa kỳ và ngành Kinh tế đối ngoại chương trình Chất lượng cao tại 
Trường đại học Kinh tế (ĐHKT), ĐHQGHN. Dựa trên các thí dụ tham khảo này, các đơn vị 
đào tạo của ĐHQGHN đã xác định chi tiết nội dung và mức độ cần đạt của chuẩn đầu ra về 
kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức cho phù hợp với ngành đào tạo.  
 
Xây dựng, hoàn thiện và triển khai chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra  bằng phương 
pháp CDIO liên quan đến tất cả các bên tham gia đào tạo (trong đó có tất cả các bộ phận 
của đơn vị đào tạo) và thụ hưởng kết quả đào tạo, các giai đoạn đào tạo như giảng dạy, học 
tập, quản lý cán bộ và sinh viên, cơ sở vật chất, môi trường học tập... Vì vậy, để xây dựng, 
hoàn thiện và triển khai chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra bằng phương pháp CDIO 
cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các bên liên quan như trên và cơ sở sử dụng sinh 
viên tốt nghiệp nhưng phải xác định được điểm đột phá; bộ phận, cá nhân tiên phong và 
công việc khởi đầu.  
 
Đào tạo theo phương pháp CDIO đòi hỏi phải đầu tư và tối ưu hóa sử dụng về đội ngũ giảng 
viên, cơ sở vật chất, thời gian, kinh phí và các nguồn lực khác. Cơ sở vật chất không chỉ bao 
gồm không gian và vật chất sử dụng cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu mà còn có môi 
trường làm việc thỏa mãn nhu cầu học tập và sáng tạo của người học và đào tạo dựa trên 
thực hành và thực tế. 
 
 
CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 
Việc khảo sát để thu thập thông tin về chương trình đào tạo từ các bên có liên quan được 
tiến hành đồng thời với việc khảo sát để xây dựng chuẩn đầu ra nhưng với bộ công cụ phù 
hợp. Các bước tiến hành xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo được ĐHQGHN 
thống nhất chỉ đạo và triển khai đồng bộ trong toàn ĐHQGHN với các bước chủ yếu sau: 
 
Bước 1. Chủ nhiệm khoa thành lập nhóm và chỉ định trưởng nhóm chuyên gia xây dựng chương 
trình đào tạo. Thành phần nhóm chuyên gia gồm các đại diện cho: các cơ sở sử dụng sinh 
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viên tốt nghiệp; giảng viên; cán bộ quản lý các cấp; các chuyên gia trong và ngoài nước liên 
quan đến ngành đào tạo; sinh viên và cựu sinh viên. 
 
Bước 2. Nhóm chuyên gia nghiên cứu các chương trình hiện hành của ngành (trong và 
ngoài ĐHQGHN), đề xuất các ý kiến tham khảo chuyên gia và dựa vào chuẩn đầu ra dự kiến 
khung chương trình đào tạo với các khối kiến thức hoặc các module các môn học trong từng 
khối kiến thức/module và mối liên hệ giữa các môn học. Sản phẩm của bước này là Dự thảo 
chương trình đào tạo lần 1.  
 
Bước 3. Nhóm chuyên gia thảo luận thiết kế phiếu điều tra, lập kế hoạch điều tra khảo sát, 
xác định thông tin cần thu thập, các đối tượng và thời gian điều tra khảo sát, dự toán kinh 
phí điều tra khảo sát, tập huấn, tiến hành điều tra thử và điều chỉnh phiếu điều tra,… và tiến 
hành điều tra khảo sát các nhóm đối tượng có liên quan như đối tượng điều tra khảo sát 
CĐR. Trên cơ sở xử lý phiếu điều tra và thông tin liên quan, hoàn thiện chương trình đào tạo 
để xây dựng Dự thảo chương trình đào tạo lần 2. 
 
Bước 4. Tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra cho từng môn học trong Dự thảo chương trình đào 
tạo lần 2 theo chuẩn đầu ra đã được phê duyệt theo trình tự sau:  
 
1) Chủ nhiệm khoa tổ chức hội thảo về xây dựng chuẩn đầu ra cho các môn học trong 
chương trình. 
 
2) Từ chuẩn đầu ra của chương trình, chủ nhiệm bộ môn tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra 
cho từng môn học. 
 
3) Chủ nhiệm khoa tổ chức họp Hội đồng khoa học đào tạo đánh giá chuẩn đầu ra các môn 
học. 
 
4) Chủ nhiệm bộ môn tổ chức điều chỉnh chuẩn đầu ra theo kết luận của Hội đồng khoa học 
đào tao. 
 
Kết quả của bước này là Chuẩn đầu ra tích hợp trong các môn học của chương trình đào tạo 
đề xuất.  
 
Bước 5: Xây dựng Ma trận phát triển kiến thức kỹ năng hay trình tự đào tạo các môn học 
hay lược đồ phát triển kiến thức, kỹ năng. Hội đồng khoa học đào tạo của khoa xác định trình 
tự thực hiện các khối kiến thức và các môn học đạt chuẩn đầu ra một cách tối ưu. Trình tự 
các môn học mô tả rõ sự phát triển kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức qua nghiên 
cứu, học tập ở một hoặc nhiều môn học trong một giai đoạn nhất định hoặc trong toàn bộ 
quá trình đào tạo. Sản phẩm của bước này là Ma trận phát triển kiến thức, kỹ năng ứng với 
trình tự thực hiện các môn học đã xác định. Kết quả tổng hợp của ma trận chuẩn đầu ra này 
giúp xác định trình tự phát triển các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức và năng lực áp 
dụng kiến thức vào thực tiễn và là cơ sở để hoàn thiện Dự thảo chương trình đào tạo lần 2. 
 
Bước 6: Chủ nhiệm khoa tổ chức hội thảo rộng để lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, 
nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, giảng viên, sinh viên và 
cựu sinh viên… và hoàn thiện chương trình đào tạo nói trên. Sản phẩm bước này là Dự thảo 
chương trình đào tạo lần 3. 
 
Bước 7: Hội đồng Khoa học – Đào tạo khoa thẩm định, đối chiếu chương trình đào tạo với 
chuẩn đầu ra, các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và góp ý hoàn chỉnh chương trình đào 
tạo ứng với việc định vị nghề nghiệp của sản phẩm đào tạo. Sản phẩm của bước này là 
Chương trình đào tạo hoàn chỉnh. 
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Bước 8: Lãnh đạo đơn vị đào tạo (trường đại học hay khoa trực thuộc) trình chương trình 
đào tạo hoàn chỉnh để ĐHQGHN phê duyệt và chính thức ban hành chương trình đào tạo.  
 
Chương trình đào tạo được rà soát, điều chỉnh và bổ sung và hoàn thiện để đảm bảo cam 
kết của nhà trường về chuẩn đầu ra, chất lượng sản phẩm đào tạo đáp ứng cao yêu cầu của 
xã hội. Chương trình đào tạo được đánh giá dựa trên các tiêu chí được xây dựng có điều 
chỉnh về mặt nội dung và lựa chọn phù hợp với ngành đào tạo từ 12 tiêu chuẩn CDIO. Mỗi 
tiêu chuẩn CDIO được đánh giá theo 5 mức, từ mức 0 (mức thấp nhất) đến mức 4 (mức cao 
nhất). Việc đánh giá theo từng tiêu chuẩn được tiến hành thường xuyên theo từng nội dung 
cụ thể  hay theo các tiêu chuẩn để kết thúc một môn học, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, 
kết thúc chương trình học. 
 
Việc đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo cần các minh chứng về dữ liệu đầu vào, các 
quy trình và các dữ liệu đầu ra. 
 
Dữ liệu đầu vào gồm chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương môn học, phương pháp 
giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá, hiện trạng và sử dụng sơ sở vật chất và các nguồn 
lực khác. Các quy trình bao gồm quy trình giảng dạy, đánh giá và bản thân việc đánh giá 
chất lượng và hiệu quả của chương trình.  
 
Các dữ liệu đầu ra gồm kết quả học tập, việc làm của sinh viên và phát triển, mức độ đạt 
chuẩn đầu ra của toàn bộ chương trình đào tạo. Thu thập các minh chứng phục vụ cho đánh 
giá chương trình đào tạo thông qua: 
 
- Tài liệu liên quan đến chương trình đào tạo (mục tiêu, khung chương trình, đề cương môn 
học, cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy và học tập); 
 
- Phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn theo nhóm;  
 
- Sử dụng phiếu điều tra, nhật ký giảng dạy;  
 
- Sử dụng các chuyên gia đánh giá ngoài và theo dõi kết quả học tập của sinh viên theo thời 
gian.  
 
 
NGUYÊN TẮC MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỚI  
 
Việc mở chương trình đào tạo mới phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 
 
1. Các ngành/chuyên ngành mới có nhu cầu xã hội cao, đã được điều tra khảo sát, có dự 

báo nhu cầu nguồn nhân lực trước mắt và lâu dài, có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu của 
sự phát triển kinh tế-xã hội; 

 
2. Đảm bảo tính hệ thống và liên thông giữa chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

trong kế hoạch tổng thể phát triển ngành, chuyên ngành; 
 
 
3. Ưu tiên xây dựng các ngành/chuyên ngành có tính liên ngành, độc đáo, phát huy thế 

mạnh của các đơn vị; thúc đẩy liên thông, liên kết trong ĐHQGHN; hợp tác với các viện 
nghiên cứu, các doanh nghiệp và các cơ sở sử dụng người học sau tốt nghiệp; 
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4. Phù hợp với kế hoạch phát triển ngành/chuyên ngành và sứ mệnh, chức năng, nhiệm 
vụ, gắn liền với việc thực hiện chiến lược phát triển của đơn vị và của ĐHQGHN; có vai 
trò thí điểm tiên phong cho hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam; không trùng với các 
ngành/chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ do các đơn vị khác trong 
ĐHQGHN đang làm đầu mối phụ trách; 

 
5. Khi đề xuất mở chương trình đào tạo mới, các đơn vị căn cứ vào Danh mục 

ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà nước hiện hành. Nếu ngành/chuyên ngành mới 
chưa có trong Danh mục nói trên, Đề án mở chương trình đào tạo cần có phần luận cứ 
khoa học về ngành/chuyên ngành đào tạo mới; thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một 
số nước trên thế giới, kèm theo chương trình đào tạo tham khảo của ít nhất 2 trường đại 
học đã được kiểm định ở nước ngoài; đề xuất phương án về mã số của ngành/chuyên 
ngành sau thời hạn đào tạo thí điểm.  

 
6. Xây dựng chương trình theo chuẩn đầu ra gồm các bước: Điều tra nhu cầu và hình 

thành ý tưởng - Xây dựng chương trình - Tiến hành thử nghiệm - Triển khai đại trà 
(Conceive - Design - Implement – Operate); 

 
7. Phù hợp với các tiêu chí kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, các điều kiện đảm 

bảo chất lượng hiện có, trong đó có khả năng chuyên môn của đội ngũ giảng viên, khả 
năng bổ sung nguồn lực thực hiện của ĐHQGHN và của từng đơn vị; có khả năng khai 
thác được nguồn lực của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các nhà tài trợ cũng như các 
nguồn vốn ngoài ngân sách và các khả năng xã hội hóa khác; 

 
8. Ưu tiên mở ngành/chuyên ngành mới nhưng không tăng quy mô tuyển sinh chung của 

đơn vị; 
 
9. Phát huy được hiệu quả của hợp tác quốc tế để xây dựng chương trình và tổ chức đào 

tạo, nhanh chóng đạt chuẩn quốc tế;  
 
10. Dựa vào một chương trình đào tạo của trường đại học có uy tín cao trên thế giới (trong 

nhóm 200 trường đại học tốt nhất trên thế giới theo bảng xếp hạng của THES, QS hoặc 
tương đương), hoặc các chương trình đào tạo được hệ thống kiểm định quốc tế đánh 
giá cao (chương trình đào tạo trong top 20 chương trình hàng đầu thế giới), bổ sung các 
môn học theo yêu cầu bắt buộc của các bộ ngành liên quan, của ĐHQGHN và các môn 
học, nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và theo chuẩn đầu ra được xác 
định bằng phương pháp CDIO; điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam; 

 
11. Ngành/chuyên ngành mới có khả năng quy hoạch và sắp xếp vào hệ thống danh mục 

đào tạo của Nhà nước theo các tiêu chí chung. 
 
 
KẾT LUẬN 
 
Trong khuổn khổ một báo cáo ngắn không thể diễn tả hết các việc mà ĐHQGHN đã triển 
khai trong các hoạt động đào tạo theo định hướng CDIO trong năm học vừa qua. Bảng 1 
dưới đây cho thấy số lượng các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học của các 
đơn vị trong ĐHQGHN đã được rà soát theo chuẩn đầu ra và hoàn thiện để triển khai đào 
tạo trong năm học 2012-2013. Đó là sự cố gắng và tâm huyết đổi mới, nâng cao chất lượng 
đào tạo của cả đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý và mọi thành viên của ĐHQGHN. 
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Bảng 1 
Số lượng các CTĐT được rà soát và thẩm định theo mô hình CDIO 

 

Đơn vị đào tạo 
Số 

chương 
trình ĐH  

Số 
chương 

trình ThS 
độc lập 

Số 
chương 
trình TS 
độc lập 

Số 
chương 
trình TS 

ghép 

Tổng 

Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn 22 27  30 79 

Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên 34 46  55 135 

Trường Đại học Ngoại ngữ 22 9  8 39 
Trường Đại học Công nghệ 6 7  7 20 
Trường Đại học Kinh tế  6 5  3 14 
Trường Đại học Giáo dục 7 8  1 16 
Khoa Luật 3 7  4 14 
Khoa Sau đại học  1   1 
Trung tâm Đào tạo, Bồi 
dưỡng GVLLCT  4  3 7 

Trung tâm Nghiên cứu Tài 
nguyên và Môi trường  1  1 2 

Viện Đảm bảo Chất lượng 
Giáo dục   1  1 2 

Viện Công nghệ Thông tin  1   1 
Viện Tin học Pháp ngữ  2   2 
Tổng số: 100 119 0 113 332 

      
Cùng với việc hoàn thiện các CTĐT, ĐHQGHN đã và đang tích cực triển khai các hoạt động 
kiểm định chất lượng đào tạo, tham gia các hoạt động kiểm định của AUN, tổ chức tự đánh 
giá và đánh giá ngoài các đơn vị đào tạo, các CTĐT theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ 
GD&ĐT... 
 
Những kinh nghiệm mà ĐHQGHN có được trong việc vận dụng mô hình CDIO rất mong 
được thảo luận và chia sẻ với các đồng nghiệp trong và ngoài nước. 
 
Trong công cuộc đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục ở Việt Nam, mỗi đơn vị đang có cơ 
hội phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng thời vận 
dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm về ý nghĩa to lớn của sự đồng thuận xã hội trong 
việc thực hiện những chủ trương lớn của ngành và yêu cầu bám sát thực tiễn, giáo dục đại 
học năm học 2012 – 2013; chúng ta đang có nhiều thời cơ, nhiều điều kiện để phát triển và 
hội nhập, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức trong xu thế cạnh tranh toàn cầu và 
giáo dục xuyên biên giới. 
 
Chúng tôi tin tưởng và hy vọng sự hợp tác giữa các đại học, đặc biệt là hai ĐHQG sẽ hứa 
hẹn nhiều thành công. 

 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 
[1]  Công văn Hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra ở 

ĐHQGHN, số 3109/HD-ĐHQGHN ngày 29/10/2010. 
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[2]  Đặng Quốc Bảo, Giá trị và thứ hạng một số chỉ số phát triển của Việt Nam trong sự so sánh với 8 
nước có quan hệ gần với ta, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 76, tháng 1/2012. 

 
[3]  Phan Văn Kha, Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã 

hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 74, tháng 11/2011. 
 
[4]  Phạm Đỗ Nhật Tiến, Đổi mới căn bản và toàn diện: giai đoạn phát triển mới về chất của giáo dục 

Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 74, tháng 11/2011. 
 
[5]  Phạm Minh Hạc, Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam, NXB Giáo dục VN, 2011. 
 
[6]  Phạm Minh Hạc, Một số vấn đề giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XXI, NXB Giáo dục VN, 2010. 
 
 

Tác giả 
 
PGS. TS. Nguyễn Văn Nhã 
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
ĐT: 01656972968 
nhanv@vnu.edu.vn 
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XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA THEO CDIO 
TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 
 
 

Phạm Văn Hùng 
 

 Đại học Thái nguyên 
 
 
TÓM TẮT 
 
Bài báo này nhằm tóm tắt quá trình xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO tại Đại học Thái 
Nguyên và một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng của quá trình xây dựng chuẩn đầu ra 
theo CDIO tại các cơ sở đào tạo giáo dục đại học.  
 
 
TỪ KHÓA 
 
Chuẩn đầu ra, CDIO 
 
 
GIỚI THIỆU 
 
Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đang là nhu cầu bức thiết của giáo dục Việt Nam nói riêng 
và giáo dục thế giới nói chung. Một trong những giải pháp nhằm hướng tới đào tạo đáp ứng 
nhu cầu xã hội là xây dựng lại chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo trên cơ sở khảo sát 
nhu cầu của các bên liên quan. Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chính 
sách nhằm đẩy mạnh chất lượng của việc xây dựng chuẩn đầu ra của các đơn vị đào tạo.  
 
Trong những năm qua, Đại học Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao 
chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu của xã hội như: chuyển đổi từ hình thức đào tạo 
niên chế sang tín chỉ; bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên; xây dựng thí điểm 02 chương 
trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp, nhập khẩu chương trình tiên tiến và liên kết đào 
tạo với các trường nước ngoài: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp có 02 chương trình, 
Trường Đại học Nông Lâm có 01 chương trình và Trường Đại học Công nghệ thông tin và 
Truyền thông tổ chức đào tạo 02 chương trình. Ngoài các hoạt động nhập khẩu chương 
trình tiên tiến, liên kết đào tạo, chuyển đổi hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, các trường đã sử dụng các kết quả điều tra cựu sinh viên và người 
sử dụng lao động để điều chỉnh chương trình đào tạo. 
 
Mặc dù đã có nhiều hoạt động nhằm cải thiện chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội 
nêu trên, ý kiến chung từ các nhà quản lý và các nhà tuyển dụng lao động cho thấy chương 
trình đào tạo tại Đại học Thái Nguyên chưa thực sự bám sát yêu cầu của các nhà tuyển 
dụng và của xã hội, chưa cung cấp đầy đủ cho sinh viên các kỹ năng chuyên môn cần thiết 
cũng như các kỹ năng mềm để sinh viên có thể chủ động hoà nhập nhanh chóng vào môi 
trường làm việc mới. Trên 80% sinh viên tốt nghiệp khẳng định chương trình đào tạo cần 
cung cấp nhiều hơn nữa các kỹ năng, các cơ hội để sinh viên thực tập trong quá trình đào 
tạo vì phần lớn sinh viên tốt nghiệp phải tham gia các khóa đào tạo khác trước khi tìm được 
việc và mất từ 3 đến 6 tháng đào tạo thêm tại cơ quan tiếp nhận, cá biệt tại nhiều liên doanh 
hoặc cơ sở có 100% vốn đầu tư nuớc ngoài, quá trình đào tạo có thể kéo dài đến 12 tháng 
hoặc lâu hơn. Nguyên nhân có thể thấy rõ là số chương trình liên kết và chương trình nhập 
khẩu tiên tiến là rất ít so với con số 214 chương trình đào tạo trong toàn Đại học (32 chương 
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trình đào tạo hệ cao đẳng, 110 chương trình đào tạo hệ đại học và 72 chương trình đào tạo 
sau đại học). Việc chuyển đổi hình thức đào tạo mới đáp ứng được sự linh hoạt trong đào 
tạo xong chưa tạo được mối liên hệ với các nhà tuyển dụng. Một số chương trình đã được 
điều chỉnh tuy nhiên chưa được triển khai triệt để và không được tiến hành thường xuyên. 
Do vậy nhu cầu cải tiến chương trình đào tạo và điều chỉnh chương trình cho toàn bộ các 
chương trình còn lại vẫn là yêu cầu cấp thiết. Việc xây dựng chương trình đào tạo và điều 
chỉnh phương pháp giảng dạy và học tập cần đầu tư nhiều kinh phí. Ngoài ra, phần lớn các 
chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo trong Đại học được xây dựng không đúng theo 
quy trình - thường được xây dựng sau khi đã hoàn thiện chương trình và không có sự tham 
gia của các bên liên quan như nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, dẫn đến thực trạng năng lực 
của sinh viên tốt nghiệp không đáp ứng được nhu cầu của xã hội. 
 
Nhận thức được điều đó, Đại học đã đề ra mục tiêu phát triển của ĐHTN giai đoạn 2010-
2020 đó là “Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đảm bảo đạt chuẩn và đáp ứng cơ 
bản yêu cầu của thực tiễn xã hội”.  
 
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sứ mạng, mục tiêu, tầm 
nhìn và bối cảnh cụ thể của Đại học Thái Nguyên, các Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 
nhà trường và chương trình đào tạo trong nước và ngoài nước, hoạt động xây dựng chuẩn 
đầu ra và chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội được đưa vào nghị quyết của Đảng 
ủy Đại học trên cơ sở các bước triển khai như sau: 
 
Bước 1: Rà soát và xây dựng lại chuẩn đầu ra cho các chương trình ở bậc đào tạo đại học, 
sau đại học của ĐHTN theo hướng tiếp cận đáp ứng nhu cầu xã hội áp dụng mô hình CDIO.  
 
Bước hai: Thiết kế các chương trình đào tạo trên cơ sở các chuẩn đầu ra đã được xây 
dựng.  
 
Bước 3: Tổ chức lại các quá trình đào tạo và học tập. 
 
Bước 4: Đánh giá việc xây dựng chương trình đào tạo và kết quả học tập.  
 
Bước 5: Đánh giá chương trình theo các Bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo quốc 
tế và CDIO.  
 
Xây dựng chuẩn đầu ra là bước đi đầu tiên trong 5 bước để hoàn thiện chương trình đào tạo 
đáp ứng nhu cầu xã hội của Đại học Thái Nguyên. Hoạt động này đã nhận được sự hỗ trợ 
rất tích cực từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường bạn. Đến nay 100% 
các chương trình đào tạo của Đại học Thái Nguyên đã rà soát lại chuẩn đầu ra và chính thức 
nghiệm thu, ban hành chuẩn đầu ra mới theo hướng tiếp cận CDIO. 
 
 
HIỆN TRẠNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌC THÁI 
NGUYÊN 
 
Trước khi áp dụng mô hình CDIO trong xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, 
chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo tại Đại học Thái Nguyên được xây dựng theo hai 
mô hình: (1) theo mô hình xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng chuyên ngành 
của Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam – Hà Lan và một số chương trình nhập khẩu. (2) theo 
quy trình được hướng dẫn trong công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công văn 
hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo số 2196/BGD ĐT-GD ĐH 
ngày 22/4/2010. 
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Đối với các chương trình xây dựng theo định hướng giáo dục của Dự án Giáo dục đại học 
Việt Nam – Hà Lan, gồm các ngành Y, Sư phạm ngoại ngữ Tiếng Anh và Nông học, do các 
cán bộ được đào tạo, tập huấn kỹ lưỡng nên chuẩn đầu ra bám sát yêu cầu của thị trường 
lao động, cựu sinh viên và có sự tham gia của các bên liên quan; việc xây dựng chuẩn đầu 
ra cho các chương trình này tương đối công phu.  
 
Đối với các chuẩn đầu ra được xây dựng theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, khái niệm chuẩn đầu 
ra với các đơn vị chưa được rõ ràng do vậy phần lớn các chuẩn đầu ra có đặc điểm như 
sau: 
 
Chuẩn đầu ra thiên về hướng nhấn mạnh những gì nhà trường sẽ thực hiện mà chưa tập 
trung nhấn mạnh những kiến thức, kỹ năng mà sinh viên tốt nghiệp sẽ có được, đặc biệt là 
những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc, có thể gắn hoặc không gắn 
với những ngành nghề cụ thể.  
 
Chuẩn đầu ra không được xây dựng dựa trên "năng lực thực tế" bao gồm: chất lượng và số 
lượng của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; Cơ sở vật chất và tình trạng trang thiết bị, nhà 
xưởng; Nguồn kinh phí để đảm bảo các hoạt động đào tạo thường xuyên và sửa chữa, khấu 
hao nâng cấp trang thiết bị cho phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng v.v. cho nên 
những chuẩn đầu ra này rất hấp dẫn nhưng chúng quá xa vời, khó có thể thực hiện được 
với năng lực thực tế của nhà trường. 
 
Chuẩn đầu ra khá chung chung, không nêu rõ được đặc thù của chương trình đào tạo, 
không nêu được điểm khác biệt của chương trình với chương trình khác do vậy không tạo 
được sức hút đối với sinh viên. 
 
 
ÁP DỤNG CDIO ĐỂ XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  
 
Sau khi tham dự Hội thảo về xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo theo mô hình 
CDIO tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (8/2010), được tiếp cận với mô hình mới, 
có tính ứng dụng cao trong xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, Đại học 
Thái Nguyên đã tổ chức các hoạt động tập huấn và học tập kinh nghiệm và triển khai hoạt 
động rà soát, chỉnh sửa lại chuẩn đầu ra tiến tới chỉnh sửa lại chương trình đào tạo trong 
toàn Đại học. 
 
Trước tiên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên trong Đại học về mô hình 
CDIO, Đại học đã tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác 
khảo thí và đảm bảo chất lượng về Phương pháp tiếp cận CDIO trong xây dựng chuẩn đầu 
ra và chương trình đào tạo do TS. Hồ Tấn Nhựt giảng dạy. Sau đó Đại học đã tổ chức đoàn 
cán bộ học hỏi kinh nghiệm triển khai CDIO tại Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Để các 
cán bộ thuộc các đơn vị được hiểu sâu hơn về xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào 
tạo theo CDIO, Đại học đã phối hợp với  Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn 
về quy trình xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo theo CDIO và những kinh 
nghiệm triển khai của ĐHQGTPHCM.  
 
Trên cơ sở các kiến thức về CDIO và những kinh nghiệm chia sẻ của đơn vị bạn [2,3,4,5]; 
căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên đã có các văn 
bản triển khai và rà soát lại toàn bộ chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo và có lộ 
trình, quy trình cụ thể cùng các hoạt động đào tạo, tập huấn hỗ trợ các đơn vị trong quá trình 
xây dựng chuẩn đầu ra. 
 
Các bước cụ thể bao gồm: 
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1. Rà soát và xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra căn cứ vào sứ mạng trường đại học, tầm nhìn 
của trường và mục tiêu của chương trình và các tiêu chuẩn kiểm định [1] cũng như các yêu 
cầu đặc thù của ngành và bối cảnh cụ thể của từng trường. Các chuẩn đầu ra cần được xây 
dựng chi tiết đến cấp độ ba. Thời gian thực hiện: Từ 1/1-28/2/2012. 
 
2. Tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan (giảng viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng lao động, 
nhà nghiên cứu giáo dục). Thời gian thực hiện: Từ 1/3-15/4/2012. 
 
3. Tổng hợp ý kiến để chỉnh sửa chuẩn đầu ra cho phù hợp. Phê duyệt và ban hành chuẩn 
đầu ra cho các ngành đào tạo. Thời gian thực hiện: Từ 16/4-15/6/2012. 
 
Song song với các hoạt động trên tại các đơn vị, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn 
cho các cán bộ trực tiếp tham gia xây dựng chuẩn đầu ra về phương pháp xây dựng, kỹ 
thuật viết chuẩn đầu ra và phương pháp đánh giá chuẩn đầu ra. Các cán bộ tham gia viết 
chuẩn đầu ra được đi học tập kinh nghiệm tại một số trường đại học thuộc Đại học Quốc gia 
Hà Nội và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình rà soát, viết chuẩn đầu 
ra, các đơn vị đã nhận được tư vấn từ các chuyên gia giáo dục và có sự điều chỉnh cần thiết 
đối với chuẩn đầu ra của đơn vị.  
 
 
NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 
 
Trong quá trình triển khai, Đại học Thái Nguyên đã thấy được những thuận lợi và khó khăn 
như sau: 
 
Thuận lợi 
 
Áp dụng mô hình CDIO trong xây dựng chuẩn đầu ra mang lại nhiều lợi ích cho cơ sở đào 
tạo vì các lý do sau: 
 
Thứ nhất: Phương pháp và quy trình xây dựng chuẩn đầu ra rất rõ ràng, thu hút sự tham gia 
của các bên liên quan trong quá trình đưa ra chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. 
 
Thứ hai: Đề cương CDIO cung cấp cho đơn vị đào tạo bản mô tả rất chi tiết tổng thể các 
kiến thức, kỹ năng mà một người sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật có thể có khi kết thúc 
một khóa đào tạo, do vậy cơ sở đào tạo khi xây dựng chuẩn đầu ra có thể dựa vào đó để ra 
quyết định lựa chọn những khối kiến thức, kỹ năng, thái độ mà sinh viên tốt nghiệp đơn vị 
mình cần đạt được. 
 
Thứ ba: Phương pháp tiếp cận CDIO không chỉ hướng chương trình đào tạo đến việc xây 
dựng chuẩn đầu ra đơn thuần mà phương pháp này còn đưa ra các giải pháp để triển khai 
chương trình đào tạo trên cơ sở chuẩn đầu ra đã được xây dựng và thực sự mang lại lợi ích 
cho sinh viên và những người hưởng lợi từ quá trình đào tạo. 
 
Khó khăn 
 
Bên cạnh những thuận lợi trên, việc xây dựng chuẩn đầu ra theo mô hình CDIO tại Đại học 
Thái Nguyên gặp một số khó khăn như sau: 
 
Thứ nhất: CDIO là phương pháp tiếp cận dùng cho ngành kỹ thuật, do vậy trong quá trình 
xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành xã hội và tự nhiên đặc biệt như các ngành Khoa học 
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xã hội và Khoa học tự nhiên, việc áp dụng sẽ gặp khó khăn trong cách dùng các thuật ngữ 
để đưa mô hình thiết kế - triển khai – vận hành vào chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra. 
 
Thứ hai: Do cách hiểu Đề cương CDIO của cán bộ, giảng viên có sự khác nhau, có nhiều 
thuật ngữ gây nhiều tranh cãi giữa các nhóm xây dựng chuẩn đầu ra như “kiến thức nền 
tảng cốt lõi”, “kiến thức nền tảng nâng cao” hay “phân tích sự hiện diện của yếu tố bất định” 
v.v. Một số đơn vị khi phát phiếu điều tra cho nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên và 
giảng viên, những người điền phiếu không hiểu được nội dung của câu hỏi dẫn đến kết quả 
trả lời không chính xác. 
 
Thứ ba: Việc thiết kế phiếu điều tra theo CDIO tương đối dễ do đã có các đơn vị bạn đi 
trước có kinh nghiệm, tuy nhiên việc lấy thông tin, phân tích và xử lý phiếu khá phức tạp do 
số lượng câu hỏi quá nhiều khi lấy ý kiến đối với toàn bộ chuẩn đầu ra ở cấp độ 3. 
 
Thứ tư: Một số đơn vị nhầm lẫn giữa đề cương CDIO ở cấp độ 3 và chuẩn đầu ra do vậy đã 
đưa ra một danh sách quá dài các mục của chuẩn đầu ra. 
 
 
KHUYẾN NGHỊ 
 
Từ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng chuẩn đầu ra theo 
phương pháp tiếp cận CDIO tại Đại học Thái Nguyên, chúng tôi xin đề xuất với các đơn vị 
chuẩn bị triển khai như sau: 
 

- Cần tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức, hiểu biết của lãnh đạo các cấp, cán bộ 
và giảng viên về CDIO và các lợi ích mà phương pháp tiếp cận này mang lại. 

-  
- Việc triển khai rà soát lại chuẩn đầu ra dựa trên đề cương CDIO cần được thực hiện 

một cách có chọn lọc. Các chương trình dựa vào năng lực thực tế để lựa chọn các 
danh mục chuẩn đầu ra mà chương trình có khả năng đáp ứng, không nên đưa toàn 
bộ danh mục chuẩn đầu ra cấp độ 3 của CDIO vào làm chuẩn đầu ra của chương 
trình. Chuẩn đầu ra cần ngắn gọn, súc tích dễ hiểu và cần làm rõ được sự khác biệt 
của chương trình đào tạo này so với chương trình đào tạo khác. 

 
- Bộ phận xây dựng chuẩn đầu ra cần họp, thảo luận để chuyển tải chuẩn đầu ra theo 

đúng văn phong Tiếng Việt, bao gồm các từ ngữ đơn giản, dễ hiểu. 
 

- Đối với các chương trình đào tạo thuộc các ngành ngoài kỹ thuật, việc xác định các 
quy trình Thiết kế-Triển khai- Vận hành cần được cân nhắc kỹ lưỡng. 

 
- Việc thiết kế phiếu điều tra các bên liên quan cần có sự lựa chọn, sàng lọc dựa trên dự 

thảo chuẩn đầu ra đã được chắt lọc từ Đề cương CDIO.  
 
 
KẾT LUẬN 
 
Tuy hoạt động xây dựng chuẩn đầu ra là hoạt động đơn giản nhất trong chuỗi hoạt động 
nhằm rà soát, xây dựng lại chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO, có rất 
nhiều vấn đề cần quan tâm. Sự thay đổi này cần sự đóng góp nhiệt tình về thời gian của các 
cán bộ, giảng viên tham gia chương trình và kinh phí của đơn vị đào tạo và đặc biệt là sự 
quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị. Đại học Thái Nguyên đã hoàn thành quá trình xây 
dựng chuẩn đầu ra và sẽ tiếp tục triển khai rà soát, xây dựng chương trình đào tạo theo 
hướng đáp ứng nhu cầu xã hội. Đại học rất mong nhận được sự quan tâm của Bộ Giáo dục 
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và Đào tạo, các cơ quan chủ quản và nhận được sự hỗ trợ từ các trường bạn trong và ngoài 
nước nhằm nhanh chóng đưa chất lượng giáo dục của Đại học lên một tầm cao mới. 
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các khóa tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá và đánh giá ngoài. Hiện là 
Trưởng ban Ban Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Thái 
Nguyên 
 
 
Chịu trách nhiệm chính 
 
Phạm Văn Hùng Trưởng ban Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng – Đại học Thái 
nguyên – Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên.  
Điện thoại 0168 3410 168  
Email: vanhungkt@gmail.com 
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SƠ KẾT THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CDIO  
CHO CHƯƠNG TRÌNHKỸ THUẬT CHẾ TẠO  

SAU HƠN 2 NĂM TRIỂN KHAI 
 
 
 

Nguyễn Hữu Lộc, Trương Chí Hiền và nhóm CDIO 
 

Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh 
Email: nhlcad@yahoo.com, nhloc@hcmut.edu.vn 

 
 

TÓM TẮT 
 
Theo quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh ngày 14.08.2009, Khoa Cơ 
khí triển khai thí điểm mô hình CDIO cho chương trình Kỹ thuật chế tạo giai đoạn 2010-
2017. Sau đó khoa đã xây dựng đề án và đến nay đã triển khai được hơn 2 năm và kết thúc 
giai đoạn 1: tập huấn nâng cao năng lực, hoàn tất chuẩn đầu ra CDIO cho chương trình đào 
tạo và các môn học chương trình Kỹ thuật chế tạo; xây dựng chương trình đào tạo theo 
CDIO; bước đầu đổi mới phương pháp giảng dạy theo học tập tích cực và trải nghiệm; nâng 
cao nhận thức về CDIO cho cán bộ giảng dạy và quản lý toàn khoa cơ khí; tiến hành dạy thí 
điểm một số môn học theo phương pháp học tập tích cực, trải nghiệm và tích hợp. Trong 
báo cáo này trình bài nội dung đề án và các kinh nghiệm, kết quả đạt được qua hơn 2 năm 
triển khai. Ngoài ra trong báo cáo còn trình bày mục tiêu, quá trình triển khai, các biện pháp 
và các kết quả đạt được sau hơn 2 năm triển khai… 
 
 
TỪ KHÓA:  
 
Chuẩn đầu ra CDIO, Chương trình đào tạo tích hợp, học tập tích cực và trải nghiệm, chương 
trình Kỹ thuật chế tạo  
 
 
NGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNH VÀ MỤC TIÊU ĐỀ ÁN 
 
Từ những năm 1980 – 1990 các nhà đào tạo thế giới bắt đầu xem xét lại tình trạng giáo dục 
kỹ thuật đương thời: với hiện trạng - coi trọng giảng dạy lý thuyết như các môn toán và khoa 
học cơ bản, kỹ thuật cơ sở mà không đề cao nền tảng thực hành như kỹ năng cá nhân, kỹ 
năng giao tiếp, làm việc theo nhóm và kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống. 
 
Do đó khi đó hình thành 2 chương trình giảng dạy đại học mâu thuẩn nhau: chương trình 
giảng dạy thiên về lý thuyết và chương trình giảng dạy thiên về thực hành. 
 
Theo Ngân hàng Thế giới: thế kỷ 21 là kỷ nguyên của kinh tế dựa vào kỹ năng. Năng lực 
của con người được đánh giá trên cả 3 khía cạnh: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Theo khảo 
sát thì: để thành đạt trong cuộc sống thì kỹ năng mềm (trí tuệ cảm xúc) chiếm 85%, kỹ năng 
cứng (trí tuệ logic) chỉ chiếm 15%.  
 
UNESCO đề xướng mục đích học tập với 4 trụ cột giáo dục Kỹ thuật: Học để biết (Learn to 
know), học để trở thành (Learn to be), học để chung sống (Learn to live with other), học để 
làm (Learn to do).  
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Đại học hiện đang nặng về học để biết, nghĩa là chỉ đạt được một trong bốn mục tiêu của 
UNESCO. Do đó ngoài kiến thức thì sinh viên khi ra trường cần phải có các kỹ năng cá 
nhân, kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề. 

 
Hình 1. Tiến trình thay đổi giáo dục kỹ thuật [19] 

 
Do đó với đòi hỏi của doanh nghiệp và mục đích giáo dục kỹ thuật là đáp ứng yêu cầu học 
tập sinh viên để họ trở thành kỹ sư: có kiến thức chuyên môn, ý thức xã hội và  thiên hướng 
sáng tạo. Đây là sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, kỹ 
năng làm việc nhóm và có năng lực Hình thành ý tưởng (Conceive) – Thiết kế (Design) – 
Triển khai (Impliment) – Vận hành (Operate) sản phẩm, hệ thống, quy trình phức tạp, có giá 
trị gia tăng. 

 
Thách thức là thay đổi công nghệ giáo dục để giải tỏa mâu thuẩn này và là cơ sở hình thành 
phương pháp tiếp cận CDIO.  

 
Để làm được điều đó phải có phương pháp tiếp cận toàn diện CDIO để cải tiến chương trình 
đào tạo, cải tiến việc giảng dạy và học tập, cải tiến không gian học tập và được hỗ trợ bởi 
quy trình đánh giá và kiểm định chặt chẻ → cải tiến một cách đáng kể chất lượng và bản 
chất giáo dục kỹ thuật ở bậc đại học.  

 
Theo phương pháp tiếp cận CDIO phải trả lời 2 câu hỏi: 

 
1. Sinh viên kỹ thuật nên đạt được các kiến thức, kỹ năng, thái độ toàn diện nào khi 

rời khỏi trường đại học và đạt được trình độ năng lực nào? (Tc. 1-2) 
2. Làm thế nào để chúng ta làm việc tốt hơn để sinh viên đạt được những  trình độ 

năng lực đó? (Tc. 3-12). 
 
Mục tiêu chung của đề án:  
 

1. Nâng cao năng lực của sinh viên khoa cơ khí ĐHBK TPHCM, góp phần cung cấp 
cho đất nước Việt Nam nguồn nhân lực kỹ sư đạt chuẩn quốc tế, có khả năng hình 
thành ý tưởng mới có hiệu quả kinh tế cao, có năng lực tổ chức và tham gia có hiệu 
quả vào các hoạt động thiết kế, triển khai, vận hành hệ thống kỹ thuật.  

2. Góp phần xây dựng mô hình áp dụng CDIO phù hợp với điều kiện Việt Nam. 
 

Mục tiêu cụ thể bao gồm: 
 

1. Nâng cao năng lực của sinh viên theo học chương trình Kỹ thuật chế tạo tại khoa 
cơ khí, theo hướng tăng cường năng lực thực hành, đáp ứng các tiêu chuẩn CDIO, 
có khả năng làm việc tại các công ty đạt trình độ quốc tế. 
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2. Nâng cao năng lực, nhận thức của cán bộ lãnh đạo, nhân viên, giảng viên khoa cơ 
khí về chương trình đào tạo theo CDIO. 

 
 

THỜI GIAN TRIỂN KHAI 
 
Quá trình triển khai đề án triển khai trong 8 năm, gồm 3 giai đoạn: 

 
Giai đoạn 1 (Năm thứ 1 và năm thứ 2) - Xây dựng chương trình, tập huấn nâng cao 
năng lực 
 

a. Nâng cao năng lực cho nhóm triển khai dự án. 
b. Hoàn tất chuẩn đầu ra CDIO cho chương trình đào tạo Kỹ thuật chế tạo. 
c. Xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO. 
d. Bước đầu đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng dạy học chủ động. 
e. Nâng cao nhận thức về CDIO cho CBQL, GV toàn khoa cơ khí.  
f. Tiến hành dạy thí điểm một số môn học theo phương pháp học tập trải nghiệm tích 

hợp. 
 
Giai đoạn 2 (Năm thứ 3 đến năm thứ 6) -Triển khai chương trình đào tạo, kết hợp việc 
đánh giá học tập, đánh giá môn học 
 

a. Tiếp tục xây dựng và hoàn tất chương trình đào tạo Kỹ thuật chế tạo theo CDIO. 
b. Đổi mới CSVC phục vụ Thiết kế - Triển khai. 
c. Tiến hành giảng dạy theo chương trình đào tạo mới. 
d. Tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên (về phương pháp dạy học tích 

cực, đảm bảo các trải nghiệm học tập tích hợp cho sinh viên). 
e. Tiếp tục nâng cao nhận thức về CDIO, hình thành phong trào đổi mới rộng khắp 

trong toàn khoa. 
f. Đánh giá và hoàn thiện các môn học theo các phương pháp học tập mới đáp ứng 

các chuẩn đầu ra CDIO. 
g. Đánh giá chương trình theo từng giai đoạn 

 
Giai đoạn 3 (Năm thứ 7 đến năm thứ 8) – Hoàn thiện, đánh giá chương trình đào tạo và 
tổng kết đề án 
 

a. Tiếp tục giảng dạy theo chương trình đào tạo mới. 
b. Tiến hành các hoạt động đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo 
c. Tiến hành các hoạt động đánh giá, kiểm định dự án. 
d. Tiến hành các hoạt động tăng cường tính bền vững, nhân rộng kết quả của dự án. 

 
 
CÁC GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN 
 
Để thực hiện đề án này một cách hiệu quả, cần phải thu hút sự tham gia tích cực của nhiều 
thành phần liên quan: giảng viên, nhân viên và cán bộ quản lý cấp trường, khoa, sinh viên, 
cựu sinh viên, doanh nghiệp…. Chiến lược thực hiện đề án như sau:   
 

• Nâng cao nhận thức, năng lực của tất cả các thành phần liên quan để hỗ trợ một 
cách hiệu quả cho quá trình thay đổi chất lượng đào tạo tại khoa cơ khí theo CDIO. 

• Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, càng sớm càng tốt, dễ đạt kết quả trong thời gian 
ngắn để gây hiệu ứng tích cực trong toàn khoa, nhưng vẫn tuân thủ một kế hoạch 
tổng thể, lâu dài… [4], [5]. 
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• Các kết quả đạt được phải mang tính bền vững, được tiếp tục nhân rộng sau khi đề 
án kết thúc. 

 
Các nhóm giải pháp trọng yếu cần đảm bảo để CTĐT đạt chuẩn đầu ra CDIO:  
 

1. Phát triển CTĐTT 
2. Cung cấp kỹ năng Thiết kế - Triển khai, CSVC phục vụ Thiết kế - Triển khai 
3. Đổi mới phương pháp dạy và dọc  
4. Phát triển giảng viên 
5. Đánh giá và Kiểm định cấp Chương trình 
6. Các hoạt động hỗ trợ 

 
Giải pháp 1. Phát triển chương trình đào tạo (Tc 2,3,4) 
 
Kết quả đạt được:  
 

1. Chuẩn đầu ra thích ứng Đề cương CDIO của chương trình đào tạo Kỹ thuật chế tạo 
được thiết lập (Tc 2). 

2. Chương trình đào tạo tích hợp được thiết kế với chuẩn đầu ra cho từng môn học, 
nhằm đạt được các kỹ năng yêu cầu (Tc 3). 

3. Môn học nhập môn kỹ thuật được thiết kế và đưa vào chương trình đào tạo (Tc 4). 
4. Nhận thức và năng lực của cán bộ lãnh đạo và giảng viên khoa cơ khí về chuẩn 

CDIO được nâng cao (1 phần của Tc 1). 
 
Giải pháp 2. Cung cấp kỹ năng Thiết kế-Chế tạo, CSVC phục vụ Thiết kế-Chế tạo (Tc 5, 6) 
 
Kết quả đạt được: 
 

1. Đồ án (mức độ cơ bản) được thiết kế và tổ chức giảng dạy kết hợp với môn Nhập 
môn kỹ thuật cho SV năm 1 (Tc 5). 

2. Các đồ án Thiết kế, Kỹ thuật chế tạo (mức độ trung binh) và luận văn tốt nghiệp 
(mức độ nâng cao) (hình 2) được thiết kế và tổ chức giảng dạy cho sinh viên các 
năm 3, 4 và năm cuối (Tc 5). 

3. Các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm được tái thiết kế (Tc 6).  
4. Nhận thức, năng lực của CBQL và GV khoa cơ khí về việc tổ chức và giảng dạy các 

môn học/đồ án thực hành theo CDIO được nâng cao (1 phần của Tc 1). 
 

Học kỳ 
 1 

Học kỳ  
2 

Học kỳ  
3 

Học 
kỳ 4 

Học kỳ  
5 

Học kỳ 
6 

Học kỳ  
7 

Học kỳ  
8 

Học kỳ  
9 

           Toán và khoa học tự nhiên Thực tập tốt nghiệp  
  Kiến thức khoa học xã hội,  nhân văn… 

                                           Cơ sở kỹ thuật và chuyên ngành  
Đồ án cơ sở 

(C,D,I,O) 
Đồ án  Thiết kế 

(C,D, I, O) 
Đồ án Kỹ thuật chế tạo  

(D, O) 
Luận văn tốt nghiệp 

(C,D,I.O) 
 H 
ình 2. Tích hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ và trải nghiệm thiết kế - chế tạo qua các đồ án  
 
Giải pháp 3. Đổi mới phương pháp dạy và học (Tc 7,8) 
 
Kết quả đạt được: 
 

1. Kỹ năng giảng dạy cung cấp các trải nghiệm học tập tích hợp và môi trường học tập 
tích cực của GV ngành kỹ thuật chế tạo được nâng cao (Tc 7, Tc 8). 

Hộ
i n

gh
ị C

DIO
 Toà

n q
uố

c 2
01

2, 

ĐHQG-H
CM, 2

3-2
4/ 

8/ 
20

12



Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012, ĐHQG-HCM, 23-24/ 8/ 2012 66 

2. Các môn học có bài tập lớn/báo cáo Seminar đưa vào chương trình đào tạo (Tc 7). 
3. Môi trường dạy và học tích cực được thiết lập (Tc 8). 
4. Nhận thức về các phương pháp giảng dạy cung cấp các trải nghiệm tích hợp và môi 

trường học tập tích cực của CBQL và GV khoa cơ khí được nâng cao (1 phần Tc 
1). 

5. Trung tâm từ liệu về dạy học tích cực được xây dựng (gồm bài giảng, bài thi, kiểm 
tra, sách, ebook, CD, báo cáo, mô hình…) 

Giải pháp 4. Phát triển giảng viên (Tc 9,10) 
 
Kết quả đạt được: 
 

1. Giảng viên được nâng cao năng lực theo CDIO (Tc 9). 
2. GV được nâng cao năng lực giảng dạy (Tc 10). 

 
Giải pháp 5. Đánh giá và Kiểm định chương trình (Tc 11,12) 
 
Kết quả đạt được: 
 

1. Năng lực của nhóm dự án và giảng viên về các phương pháp đánh giá được nâng 
cao (Tc 11, 12). 

2. Nguồn tư liệu tham khảo về các phương pháp, công cụ, biểu mẫu đánh giá được 
xây dựng (Tc 11, 12). 

3. Các phương pháp, công cụ, biểu mẫu đánh giá sinh viên chương trình Kỹ thuật chế 
tạo được xây dựng (Tc 11).  

4. Các phương pháp đánh giá chương trình được chọn lựa và triển khai (Tc 12) . 
5. Chương trình đào tạo được cải tiến liên tục (Tc 12). 

 
Giải pháp 6. Các hoạt động hỗ trợ (Tc 1) 
 
Kết quả đạt được: 
 

1. Nhóm triển khai dự án được thành lập gồm nhiều thành phần tham gia, trong đó có 
đội ngũ CBQL cấp trường, khoa, doanh nghiệp, cựu sinh viên, hiệp hội chuyên 
ngành… (Tc 1). 

2. Các văn bản cam kết, quy định triển khai cấp trường, khoa được ký kết và công bố 
(Tc 1). 

3. Xây dựng website, diễn đàn về các hoạt động triển khai CDIO (Tc 1). 
4. Các hội thảo được tổ chức để nâng cao nhận thức, năng lực cho CBQL, GV (Tc 1). 
5. Phổ biến những sản phẩm đề án CDIO qua website, hội nghị, tài liệu in ấn… 

 
 
PHẠM VI TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CDIO 
 
Triển khai cho chương trình đào tạo Kỹ thuật chế tạo. Bên cạnh đó, CBQL và GV của toàn 
khoa cơ khí cũng tham gia các hội thảo, các đợt tập huấn để nâng cao nhận thức, quan 
điểm. 
 
Quy mô triển khai: 
 
        - Bước 1: Thí điểm cho lớp kỹ sư tài năng từ khoá 2010.  
        - Bước 2: Triển khai mở rộng cho toàn chương trình Kỹ thuật chế tạo từ 2013. 
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 Các điều kiện cần đảm bảo để triển khai CDIO: 
 

• Lãnh đạo nhà trường: cần có sự đồng thuận, quyết tâm của cán bộ lãnh đạo cấp 
trường, cấp khoa. 

• Kiến thức về CDIO: tổ triển khai đề án cần được tập huấn để hiểu sâu sắc về CDIO 
nhằm triển khai có hiệu quả. Việc tập huấn phụ thuộc vào các đợt tập huấn của 
ĐHQG TPHCM, thời gian, kinh phí… 

• Không gian làm việc: cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, phòng thí nghiệm… của 
khoa cơ khí có những đặc thù riêng so với các khoa khác. Việc thay đổi không gian 
làm việc theo CDIO đối với khoa cơ khí đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và kinh 
phí… 

• Kinh nghiệm của các trường đang triển khai, tham khảo các bài viết kinh nghiệm 
của các trường trên trang web http://www.cdio.org [4], [5]. 

• Việc triển khai CDIO sẽ dẫn đến sự thay đổi toàn diện trong trường đại học/khoa. 
Trong khi đó, trường đại học, khoa, được thiết kế như là một tổ chức thống nhất, 
bền vững, nên rất khó đáp ứng với các thay đổi. Việc thay đổi chỉ có thể thực hiện 
bằng cách triển khai thí điểm các mô hình mẫu, điển hình, đã được triển khai thành 
công ở các đơn vị khác, từ đó sẽ dẫn đến việc thay đổi trên phạm vi toàn 
trường/khoa ([19], chương 8). 

 
 
ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VỚI 12 TIÊU CHUẨN CDIO SAU 2 NĂM TRIỂN 
KHAI 
 
 Sau đây là bảng đối sánh với 12 tiêu chuẩn CDIO trước và sau khi triển khai CDIO. 
 
STT Tiêu chuẩn CDIO Năm 2009 Năm 2012 

1 Bối cảnh Đã nhận thức được nhu 
cầu đổi mới, cải tiến 
chương trình đào tạo 

Từ nhận thức được nhu cầu đổi 
mới, cải tiến chương trình đào 
tạo, đông đảo thầy cô tham gia. 

2 Chuẩn đầu ra Đã được xây dựng ở mức 
cơ bản, chủ yếu là yêu 
cầu về kiến thức, chưa đi 
sâu vào các yêu cầu về 
kỹ năng, thái độ và chưa 
được thông qua một cách 
có hệ thống bởi các bên 
liên quan. 

Xây dựng hoàn chỉnh chuẩn đầu 
ra CDIO và được phê duyệt và 
thông qua hội đồng KHDT khoa. 
Hoàn thiện bộ đề cương môn học 
với chuẩn đầu ra CDIO với 
phương pháp giảng dạy và đánh 
giá môn học. 

3 Chương trình đào 
tạo tích hợp 

Có, nhưng chưa có kế 
hoạch rõ ràng để kết hợp 
các kỹ năng 

Xây dựng và phê duyệt chương 
trình đào tạo tích hợp, với các kỹ 
năng được lồng vào trong các 
môn học và các đồ án với các trải 
nghiệm CDIO. 

4 Môn học Nhập môn 
kỹ thuật 

Chỉ mới dừng lại ở một 
vài môn riểng lẻ, chưa 
được tích hợp thành môn 
học Nhập môn kỹ thuật. 

Đã chuẩn bị nội dung, giảng dạy 
khoá 2010 KSTN và áp dụng đại 
trà cho khoá 2011. Hoàn thiện các 
bộ tài liệu giảng dạy cho môn học. 

5 Các trải nghiệm 
Thiết kế và Chế tạo 

Chưa rõ ràng qua các 
môn ĐAMH và LVTN 

 Áp dụng ĐACS cho môn Nhập 
môn Kỹ thuật 2 khoá 2010KSTN, 
2011 toàn khoa thực hiện các đồ 
án Thiết kế và Kỹ thuật chế tạo 
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STT Tiêu chuẩn CDIO Năm 2009 Năm 2012 
cho khoá 2009, 2008. 

6 Không gian làm 
việc 

Chưa đạt yêu cầu Dự án cho không gian làm việc 
2011, 2012. Bước đầu triển khai. 
Dự kiến 08.2012 hoàn thành giai 
đoạn 1. 

7 Các trải nghiệm học 
tập tích hợp 

Yếu Đã triển khai các môn học có các 
trải nghiệm học tập tích hợp qua 
các đồ án môn học Thiết kế, Kỹ 
thuật chế tạo và môn Nhập môn 
về Kỹ thuật. 

8 Học tập tích cực Mới ở mức cơ bản Đã triển khai các môn học có các 
trải nghiệm học tập tích cực và 
trải nghiệm cho các khoá 2009, 
2010, 2011. Tổ chức các khoá tập 
huấn cho sinh viên về học tập tích 
cực. 

9 Nâng cao kỹ năng 
giảng viên 

Chưa có Đã tổ chức nhiều đợt tập huấn kỹ 
năng cho Giảng viên, khảo sát 
các kỹ năng cần thiết.  

10 Nâng cao năng lực 
giảng dạy của 
giảng viên 

Ở mức độ trung bình 5 đợt tập huấn phương pháp 
giảng dạy cho Giảng viên trong 
khoa bằng các chuyên gia giáo 
dục nước ngoài: Mỹ, 
Singoapore… Tổ chức 01 hội thảo 
toàn trường và 03 buổi hội thảo 
trong khoa về phương pháp giảng 
dạy và đánh giá môn học. 

11 Đánh giá học tập Chưa có qui trình và hệ 
thống cụ thể 

Đã triển khai đánh giá các môn 
học giảng dạy theo phương pháp 
học tập tích cực và trải nghiệm 
cho các môn học đang giảng dạy 
theo CDIO. Xây dựng các bảng 
biểu và quy trình đánh giá môn 
học theo chuẩn đầu ra. 

12 Đánh giá chương 
trình 

Chưa có hệ thống và qui 
trình cụ thể 

Lập kế hoạch đánh giá chương 
trình 

 
 
PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI 
 
Để thực hiện đề án này một cách hiệu quả, cần phải thu hút sự tham gia tích cực của nhiều 
đối tượng liên quan: giảng viên, nhân viên và cán bộ quản lý cấp trường, khoa, sinh viên, 
cựu sinh viên, doanh nghiệp.  
 
Dưới đây sẽ phân tích về mối quan tâm và khả năng đóng góp của các đối tượng liên quan 
cho đề án. 
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Đối tượng thực hiện Mối quan tâm đối với dự án Khả năng đóng góp cho dự án 

Ban Giám hiệu trường 
ĐHBK TPHCM, các 
phòng ban 
 

- Quan tâm đến việc đổi 
mới/cải tiến chương trình đào 
tạo đạt chuẩn quốc tế. 
- Quan tâm đào tạo bồi dưỡng 
và nâng cao năng lực đội ngũ 
giảng viên.  
 
 

- Quan tâm theo dõi, khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các hoạt động của dự án. 
- Xây dựng các chính sách phát 
triển đội ngũ GV, quy chế đánh 
giá GV, SV. 
- Phân công, phân nhiệm rõ ràng 
trong quá trình triển khai dự án. 
-  Hỗ trợ việc tái thiết kế xưởng 
thực hành/phòng thí nghiệm. 
- Đảm bảo sự tham gia tích cực  
giảng viên các khoa khác vào 
chương trình đào tạo Kỹ thuật 
chế tạo. 

Ban chủ nhiệm khoa 
 

- Nhận thức được tầm quan 
trọng việc đổi mới phương 
pháp giảng dạy: GV cần được 
tạo cơ hội thử nghiệm các 
phương pháp giảng dạy khác 
nhau. 
- Tin tưởng vào tính khả thi 
của việc đổi mới phương pháp 
giảng dạy. 

- Thiết kế và triển khai các 
chương trình bồi dưỡng, nâng 
cao năng lực giảng viên. 
- Đưa ra các quy định giảng dạy, 
học tập theo phương pháp hoạt 
động chủ động. 
- Hỗ trợ quy  định, sắp xếp thời 
gian sử dụng xưởng thực 
hành/phòng thí nghiệm. 

Đội ngũ giảng viên 
 
 

- Mong muốn được tham gia 
các hội thảo tập huấn nâng 
cao năng lực. 
- Nhận thức được trách nhiệm 
và mong muốn áp dụng các 
phương pháp dạy học tích cực 
vào bải giảng của mình. 

- Tích cực tham gia các hoạt động 
của dự án. 
- Tham gia tích cực vào các công 
tác giảng dạy. 

Sinh viên 
 

- Mong muốn có nhiều hoạt 
động mang tính tương tác hơn 
trong bài giảng của GV và 
nhiều giờ thực hành hơn. 
- Mối quan hệ giữa GV và SV 
đang dần dần trở nên cởi mở 
hơn. 

- Tích cực tham gia các hoạt động 
của dự án. 

 
Tuy nhiên việc triển khai đề án có thể gặp phải một số khó khăn sau đây: 
 

- CBQL và GV chưa thực sự hiểu rõ về nội dung và quá trình triển khai của đề xướng 
CDIO. Do đó, sẽ gặp nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện đề án. Do đó, việc tập 
huấn nâng cao năng lực, mở rộng tầm nhìn cho CBQL và GV là điều hết sức quan 
trọng. 

- Việc đổi mới chương trình đào tạo theo CDIO liên quan đến nhiều khoa, phòng ban 
khác nhau nên sẽ gặp nhiều khó khăn nếu việc phối hợp hoạt động không được 
đồng bộ. 

- Đội ngũ giảng viên bận rộn trong công tác giảng dạy, không đồng bộ, nên không thể 
dành nhiều thời gian cho các hoạt động của đề án. Do đó, sự quan tâm, động viên, 
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khuyến khích của Ban giám hiệu nhà trường, các khoa, phòng ban, cùng với các 
chính sách, chế độ khen thưởng hợp lý sẽ góp phần không nhỏ vào việc khắc phục 
vấn đề này. 

- Phần lớn đội ngũ giảng viên và sinh viên chưa thật sự có kỹ năng về dạy và học 
tích cực và trải nghiệm. Điều này chỉ có thể đạt được nhờ quá trình tập huấn, rèn 
luyện bền bỉ và kiên trì. 

- CSVC của khoa cơ khí có những đặc điểm riêng so với các khoa khác. Việc tái thiết 
kế không gian học tập phục vụ công tác dạy và học theo CDIO sẽ cần nhiều thời 
gian và kinh phí.  

 
Tổ chức giám sát 
 
Để thực hiện hiệu quả đề án, một số công việc sau đây sẽ được triển khai: 

- Thành lập tổ triển khai đề án gồm nhiều thành phần liên quan, bao gồm CBQL, GV, 
SV, doanh nghiệp, cựu sinh viên… 

- Xây dựng các quy định liên quan đến hoạt động của đề án như các quy định phân 
công, phân nhiệm triển khai đề án, các chính sách, quy định về đánh giá, khen 
thưởng GV, SV… 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động theo dõi, đánh giá tiến độ triển khai và quảng 
bá các hoạt động của đề án. 

 
 
TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH CỦA KẾT QUẢ ĐỀ ÁN 
 
1.1 Tác động chung của Đề án 
 
Đề án sẽ đóng góp những kết quả thiết thực vào công cuộc đổi mới nền giáo dục đại học ở 
Việt Nam, nâng cao chất lượng của sản phẩm giáo dục đại học, nâng cao chất lượng nguồn 
lao động kỹ sư, rút ngắn khoảng cách giữa trường học và yêu cầu doanh nghiệp. 
 
1.2 Lợi ích cho các đối tượng thụ hưởng kết quả của Đề án 
 
- Đối với khoa Cơ khi: 
 

• Xây dựng được một chương trình đào tạo chất lượng quốc tế, được công nhận bởi 
các tổ chức, trường đại học quốc tế. 

• Xây dựng được một môi trường dạy học tích cực trong toàn khoa. 
• Xây dựng được chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giảng viên. 
• Không gian làm việc được tái thiết kế hỗ trợ cho các phương pháp dạy và học tiên 

tiến. 
• Thắt chặt mối quan hệ với các doanh nghiệp, gắn liền đào tạo với thực tiễn sản 

xuất. 
 
- Đối với đội ngũ cán bộ quản lý: 
 

• Nâng cao nhận thức, tầm nhìn về chất lượng giáo dục đại học 
• Nâng cao nhận thức, năng lực về các phương pháp dạy học tiên tiến. 
• Thực hiện tốt hơn các hoạt động quản lý. 

 
- Đối với đội ngũ giảng viên khoa cơ khí: 
 

• Nâng cao nhận thức, tầm nhìn về giáo dục đại học. 
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• Nâng cao chất lượng giảng dạy, vận dụng thông thạo các phương pháp dạy học 
tiên tiến. 

• Nâng cao năng lực chuyên môn và  các kỹ năng thực hành, trở thành hình mẫu cho 
sinh viên về người kỹ sư trong tương lai. 

• Nâng cao các kỹ năng “kỹ thuật” cần thiết để thành công trong công việc và cuộc 
sống. 

 
- Đối với sinh viên:  
 

• Được tham gia vào một môi trường Học tập tích cực. 
• Được rèn luyện các kỹ năng để sống và học tập hiệu quả. 
• Được đào tạo để trở thành người kỹ sư đạt chuẩn quốc tế, am hiểu về kiến thức 

chuyên ngành, thông thạo các kỹ năng thực hành. 
 
 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2 NĂM 2010-2011 VÀ 6 THÁNG 2012 
 
Năm 2010 thực hiện các công việc sau: 
 
1. Nghiên cứu tài liệu, nâng cao kiến thức về phương pháp xây dựng CĐR  
 
2. Khảo sát thu thập ý kiến các bên liên quan để xác định trình độ năng lực mong muốn: 
 

• Chỉnh sửa Đề cương CDIO cho phù hợp với chuyên ngành CK  
• Lập danh sách các đối tượng cần khảo sát trong 4 nhóm đối tượng: Giảng viên, 

doanh nghiệp, cựu sinh viên, và sinh viên  
• Xây dựng bản câu hỏi khảo sát cho 4 nhóm đối tượng doanh nghiệp, giảng 

viên,cựu sinh viên, sinh viên.  
• Khảo sát thử nhóm sinh viên tốt nghiệp  
• Khảo sát đại trà  
• Xử lý, phân tích, thống kê số liệu khảo sát  
• Thống nhất về trình độ năng lực mong muốn với nhóm GV triển khai 

 
3. Xây dựng và phê duyệt chuẩn đầu ra  
 
3.1 Chuyển đổi các trình độ năng lực mong muốn thành CĐR chương trình đào tạo  
 

- Xây dựng chuẩn đầu ra mức độ 4  
- Phát thảo và hiệu chỉnh chuẩn đầu ra mức độ 4  
- Lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra (khảo sát lấy ý kiến nhóm Doanh 

nghiệp)  
- Lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra (khảo sát lấy ý kiến nhóm giảng viên 

và HĐKH)  
- Tổng hợp và xây dựng bảng biếu  
- Lấy ý kiến chuyên gia (5 chuyên gia)  

 
3.2 Xét duyệt, công bố CĐR (http://cdio.vn, http://cdiobachkhoa.com)  
 
4. Xây dựng khung chương trình đào tạo tích hợp Kỹ thuật chế tạo và được phê duyệt. 
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Năm 2011 thực hiện các công việc: 
 
1.  Phát triển CTĐT theo mô hình CDIO  
 

• Tập huấn Xây dựng Đề cương Môn học đảm bảo CĐR CDIO Cấp độ 4:  
-  Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra môn học  06/2011 
-  Trao đổi kinh nghiệm theo phương pháp giảng dạy mới 08/2011 

• Xây dựng Đề cương môn học CĐR CDIO cấp độ 4: 104TC  
• Cập nhật/ xây dựng mới Tài liệu GD môn học Nhập môn Kỹ thuật (đồ án cơ sở giới 

thiệu ngành)  
• Cập nhật/ xây dựng mới tài liệu GD môn học/ đồ án Thiết kế - Chế tạo (D-I). Chuẩn 

bị nội dung Đồ án Cở sở cho môn học/ Nhập môn Kỹ thuật (C-D-I-O). Xây dựng nội 
dung cho Đồ án thiết kế (C-D). 

• Xây dựng nội dung cho Đồ án môn học Kỹ thuật chế tạo (D-I)  
 
2. Đảm bảo CSVC  phục vụ triển khai CTĐT theo mô hình CDIO: Lập dự án và bắt đầu 
triển khai xây dựng không gian học tập. 
 
 
3. Nâng cao năng lực giảng viên để thực hiện CTĐT theo mô hình CDIO  
 

• Bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên về kỹ năng CDIO; kỹ năng cá nhân và 
giao tiếp; kỹ năng đánh giá học tập của SV: 5 khoá chuyên đề Kỹ năng cho GV. 

• Tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy theo PP dạy và học chủ động, trải nghiệm: 4 
đợt với 3 chuyên gia giáo dục từ Mỹ, Singapore (Hình 3). 

 
4. Triển khai CTĐT theo mô hình CDIO  
 
Áp dụng phương pháp giảng dạy cho môn Nguyên lý máy, Chi tiết máy, Dung sai và Kỹ 
thuật đo, Nhập môn kỹ thuật: cung cấp cho sinh viên các trải nghiệm học tập tích cực, trải 
nghiệm, tích hợp, phát triển khả năng tự học, tự khám phá tri thức khoá KSTN 2009 và 
KSTN 2010. Trong đó khoá 2010 có đồ án cơ sở trong môn Nhập môn Kỹ thuật (Hình 6).  
 
5. Hội thảo phục vụ triển khai CTĐT theo mô hình CDIO: Hội thảo Xây dựng và triển khai 
chương trình đào tạo theo CDIO tại khoa Cơ khí ngày 02/12/2011 (Hình 4).  
 

    
Hình 3 Tập huấn nâng cao năng lực giảng viên      Hình 4. Sinh viên báo cáo hội thảo CDIO  
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6. Các hoạt động cơ bản khác đảm bảo triển khai CDIO tại ĐHQG-HCM  
 

• Xây dựng trang web về CDIO  http://cdio.vn, http://cdiobachkhoa.com (Hình 5) 
• Đảm bảo tài liệu, công cụ phục vụ triển khai mô hình CDIO 
• Tham gia Hội nghị, hội thảo, tập huấn CDIO tại Trung Quốc, Singapore, Đan Mạch… 
• Tham gia tập huấn cho Đại học Thái Nguyên  trong 2 ngày 24-25/11/2011. 

 

    
        Hình 5. Trang web http://cdio.vn                  Hình 6. Cuộc thi môn Nhập môn về Kỹ thuật 
 
 
Năm 2012 thực hiện các công việc: 
 
1. Phát triển CTĐT theo mô hình CDIO/ Xây dựng các môn học 
 

- Hoàn chỉnh bộ đề  cương chương trình Kỹ  thuật chế  tạo, xây dựng các tài liệu 
hướng dẫn. 

- Biên soạn tài liệu các môn học theo hướng tiếp cận CDIO 
- Xây dựng mô hình điển hình về dạy và học theo tiếp cận CDIO cho môn học Nhập 

môn về kỹ thuật, bao gồm tài liệu giảng dạy, hướng dẫn đồ án, tài liệu multimedia… 
 
2. Nâng cao năng lực giảng viên, học tập sinh viên 
 

- Giảng viên tham gia trải nghiệm CDIO trong và ngoài trường, tham quan, học tập 
kinh nghiệm   thực tế tại các doanh nghiệp tăng cường kỹ năng kiến tạo sản phẩm, 
qui trình và hệ thống 

- Tập huấn phương pháp GD và đánh giá môn học   
- Khảo sát, đánh giá, lập kế hoạch và tập huấn tăng cường kỹ năng giao tiếp và cá 

nhân giảng viên 
- Tập huấn sinh viên phương pháp học tập theo hướng học tập chủ động, trải nghiệm 

và tích hợp 
- Tổ chức hội thảo trong khoa về phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học, hội thảo 

doanh nghiệp… 
 
3. Hoàn thiện Không gian học tập 
 
4. Triển khai chương trình đào tạo 

 
- Triển khai giảng dạy 10 môn học theo hương tiếp cận CDIO, trong đó có 02 đồ án 

Thiết kế (hình 7) và Kỹ thuật chế tạo và môn Nhập môn Kỹ thuật với đồ án Cơ sở cho 
toàn khoa. 
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Hình 7. Các trải nghiệm thiết kế - chế tạo sinh viên qua đồ án môn học Thiết kế 

 
5. Các công tác hỗ trợ: 
 

- Hoàn thiện và vận hành trang web phục vụ công tác triển khai CDIO 
- Ngày hội Kỹ thuật hàng năm 26.06.2012 cho toàn Khoa Cơ khí. 
- Viết 02 bài báo cho Hội nghị CDIO quốc tế lần 8 tại Brisbane. 

 
 
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 
 
Trong bài này trình bày sơ kết hơn 02 năm xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo 
hướng tiếp cận CDIO, các kết quả đạt được về xây dựng chuẩn đầu ra CDIO và chương 
trình Kỹ thuật chế tạo đang áp dụng hiện nay tại Khoa Cơ khí. Đồng thời đang triển khai 
công tác giảng dạy các môn học theo hướng học tập chủ động, tích hợp và trải nghiệm cũng 
như đánh giá môn học cho các khoá 2009, 2010, 2011. 
 
Các quá trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo được xem xét lại hàng năm để 
ngày càng hoàn chỉnh chương trình đào tạo. Trên cơ sở chuẩn đầu ra chương trình, mức độ 
mong muốn về kiến thức, kỹ năng, nội dung và môn học xây dựng chuẩn đầu ra môn học và 
nội dung chi tiết… Cần chú ý phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, phương pháp 
học tập sinh viên … để đạt được mức độ mong muốn. Đề cương môn học thường xuyên 
hiệu chỉnh sau mỗi đợt giảng dạy, hàng năm…Cần được tập huấn thường xuyên về phương 
pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá… để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học. 
 
Được sự quan tâm và hỗ trợ từ Ban giám hiệu trường đại học Bách khoa và Ban giám đốc 
đại học Quốc gia, qua hai năm xây dựng và triển khai chương trình đào tạo theo phương 
pháp tiếp cận CDIO tại khoa Cơ khí đã có những kết quả khích lệ bước đầu. Dù vẫn còn 
không ít thách thức ở phía trước, nhưng sự lạc quan về chương trình này là có cơ sở với 
hiệu ứng tốt từ giảng viên và sinh viên. Phát triển chương trình đào tạo theo CDIO sẽ đóng 
góp không nhỏ vào công cuộc nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt nâng cao trình độ cho 
kỹ sư Việt Nam, sẵn sàng làm việc đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong nước và quốc tế. 
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MÔN HỌC “NHẬP MÔN VỀ KỸ THUẬT” 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ TẠO THEO CDIO 
 
 
 

Phạm Ngọc Tuấn 
 

Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh 
 
 
TÓM TẮT 
 
Báo cáo trình bày một số đặc điểm của môn học “Nhập môn về kỹ thuật” trong chương trình 
đào tạo đại học ngành Kỹ thuật chế tạo trong bối cảnh CDIO, quá trình giảng dạy môn học, 
hoạt động trong một buổi học, bộ tài liệu giảng dạy, đôi điều suy nghĩ và kết luận rút ra. 
 
 
MỞ ĐẦU 
 
Môn học “Nhập môn về kỹ thuật” theo CDIO được chính thức đưa vào giảng dạy rộng rãi tại 
Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, trong học kỳ 2, năm 
học 2011 – 2012.  
 
Có thể nhận thấy một số đặc điểm của môn học này như sau:  
 

• “Nhập môn về kỹ thuật” là tiêu chuẩn thứ 4 trong 12 tiêu chuẩn CDIO. 
• Môn học đầu tiên giảng dạy theo CDIO có sự tham gia của nhiều thầy cô (14 lớp, mỗi 

lớp hai thầy, cô tham gia giảng dạy).  
• Môn học được giảng dạy ở học kỳ 2 cho các sinh viên năm thứ nhất. 
• Môn học được quan tâm và thường được dùng làm điển hình khi tập huấn về CDIO. 

 
Sau đây là những phần trình bày về quá trình giảng dạy môn học, hoạt động của giáo viên 
và sinh viên trong một buổi học, việc xây dựng bộ tài liệu phục vụ giảng dạy môn học, đôi 
điều suy nghĩ về người dạy và người học cùng một số kết luận. 
 
 
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 

 
Quá trình giảng dạy môn học này của giảng viên gồm một số bước đan xen nhau như sau: 
 
Lập kế hoạch giảng dạy trong học kỳ 

 
Kế hoạch giảng dạy thể hiện các thông tin về môn học (tên, ngày và tiết học, các giảng viên, 
…), cùng với một bảng, gồm các cột:  tuần thứ (1, 2, …), nội dung giảng dạy (chương), 
người dạy và một số ghi chú. 
 
Lập nhật ký giảng dạy trong học kỳ: 

 
Nhật ký giảng dạy dùng để ghi nhận các nội dung giảng dạy đã được thực hiện, những 
thông tin thu thập về mọi sự kiện xảy ra trong quá trình giảng dạy của giảng viên, những 
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điều chỉnh, những đề nghị, đề xuất cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, những nội 
dung mới về bài giảng, bài tập, ví dụ minh họa, tài liệu tham khảo, v.v… 
 
Nhật ký giảng dạy được thực hiện trong suốt quá trình giảng dạy chứ không chỉ vào buổi 
học. 
 
Nhật ký giảng dạy: 
 

• Giúp mỗi thầy, cô thường xuyên xem xét, cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy 
trong lớp của mình. 

• Giúp các thầy, cô trao đổi thông tin với nhau về nội dung, phương pháp giảng dạy 
của môn học. 

• Cung cấp thông tin để tích hợp, lựa chọn và cải thiện các nội dung, phương pháp 
giảng dạy cho từng mục, chương và cả môn học. 

• Cung cấp thông tin để biên soạn “Báo cáo môn học” (Course porfolio) sau mỗi học 
kỳ.  
 

Trao đổi giữa các thầy cô tham gia giảng dạy môn học 
 
Trung bình mỗi tháng, các thầy cô tham gia giảng dạy môn học họp mặt và trao đổi thông tin 
về quá trình giảng dạy, những đề nghị, đề xuất cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy và 
những nội dung mới khác cần quan tâm. 
 
Hướng dẫn đồ án môn học 
 
Từ tuần thứ ba, các sinh viên được hướng dẫn làm đồ án môn học cho đến tuần cuối cùng 
của học kỳ, rồi bảo vệ đồ án và đưa sản phẩm của mình tham gia Ngày hội kỹ thuật. 

 
Tổ chức Ngày hội kỹ thuật 
 
Trong brochure của Ngày hội kỹ thuật có đoạn giới thiệu:  
 
“Với môn học “Nhập môn về kỹ thuật”, sinh viên sẽ được tiếp cận với phương pháp học tập 
chủ động và tích cực, ngoài kiến thức tổng quát về các ngành nghề kỹ thuật, sinh viên còn 
được trang bị các kỹ năng kỹ thuật chuyên nghiệp chẳng hạn như làm việc theo nhóm, giải 
quyết vấn đề, giao tiếp kỹ thuật, thuyết trình, … Một trong những yêu cầu quan trọng của 
môn học là sinh viên phải thực hiện một đồ án theo nhóm với mục tiêu hình thành ý tưởng, 
thiết kế, triển khai và vận hành một chiếc xe dùng năng lượng lò xo bẫy chuột. Chỉ với chiếc 
bẫy chuột làm động lực, hơn 100 nhóm sinh viên sẽ phải vận dụng các kiến thức đã được 
tích lũy để hình thành ý tưởng, sau đó thiết kế kiểu dáng, kích thước, tính năng của xe. Từ 
bản thiết kế, nhiều mẫu mã, kiểu dáng xe sẽ được triển khai thực hiện và đưa vào vận hành. 
Việc đánh giá sẽ dựa trên bốn phần, bao gồm nhật ký công việc, thiết kế, thuyết trình và 
trình diễn sản phẩm. 
 
Nhằm tạo sân chơi cho sinh viên, khuyến khích sinh viên tiếp cận với phương pháp học tập 
tích cực, trải nghiệm và sáng tạo, Ngày Hội Kỹ Thuật 2012 được ra đời. Trong lần tổ chức 
đầu tiên này, sẽ có trưng bày và tổ chức cuộc đua cho hơn 100 xe được sinh viên thiết kế, 
bên cạnh đó một số sản phẩm từ đồ án môn học “Thiết kế hệ thống truyền động cơ khí”, “Kỹ 
thuật chế tạo” của các nhóm sinh viên cũng được giới thiệu đến toàn thể sinh viên và quý vị 
quan khách”. 
Ngày hội kỹ thuật vừa qua được tổ chức vào thứ ba, ngày 26/06/2012. 
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Đánh giá 
 
Đánh giá và cho điểm từng sinh viên dựa trên các thành phần và tỷ lệ đánh giá % như sau: 

• Bài tập trên lớp:                           15%   
• Bài tập ở nhà:                               15% 
• Kiểm tra trên lớp:                         20% 
• Tiểu luận cuối khóa:                     10%  
• Đồ án:                                            40%                               

 
Tiểu luận cuối khóa với nội dung chủ yếu là yêu cầu sinh viên trình bày quan điểm và suy 
nghĩ của mình về ngành nghề kỹ thuật nói chung và cơ khí nói riêng, lý do chọn nghề cơ khí 
sau khi học môn này. 
 
Báo cáo môn học 
 
Sau khi hoàn tất việc giảng dạy, giảng viên cần làm báo cáo môn học, trong đó trình bày có 
hệ thống quá trình giảng dạy, nội dung và phương pháp giảng dạy, những hoạt động của 
giảng viên và sinh viên, các minh chứng dưới dạng báo cáo, bài tập, hình ảnh, video phục 
vụ giảng dạy, các câu hỏi và trả lời trên lớp; các bài tập tại lớp; trò chơi (game); câu đố; các 
bài tập ở nhà được trình bày trên lớp; hình ảnh, video được chụp, quay lại tại lớp; các câu 
hỏi do sinh viên nêu ra; bài tập cho sinh viên về nhà làm; phiếu khảo sát trong buổi học, … 
 
 
HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT BUỔI HỌC 
 
Dưới đây là các hoạt động điển hình của giảng viên trong một buổi học, cho buổi học đầu 
tiên, chương 1 (Mở đầu về kỹ thuật). 
 
Giới thiệu mục đích môn học “Nhập môn về kỹ thuật” 
 
Một là, giới thiệu cho sinh viên kiến thức về các ngành nghề kỹ thuật và tập trung vào ngành 
kỹ thuật cơ khí, về nguyên tắc CDIO (Conceive – Design – Implement - Operate) thông qua 
một đồ án.  
 
Hai là, từ kiến thức nêu trên sinh viên có thể: 
 

a. Nhận biết được toàn bộ một quá trình thiết kế cơ khí, bao gồm hình thành ý 
tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành một máy móc/ sản phẩm.  

b. Nhận biết được các nội dung chủ yếu của công việc quản lý đồ án kỹ thuật, giải 
quyết vấn đề, các kỹ năng giao tiếp (viết và nói), tìm kiếm thông tin. 

c. Sử dụng tốt Internet, các phần mềm văn phòng (Microsoft Office) và phần mềm 
thiết kế (CAD). 

d. Có và trải nghiệm các kỹ năng gia công cơ bản. 
 
Ba là, sinh viên thể hiện những thay đổi tích cực về thái độ và ứng xử, làm việc theo nhóm 
hiệu quả, cảm thấy yêu thích ngành nghề cơ khí đã chọn và tự tin hơn trong học tập. 
 
Tổng quan về CDIO. 
 
Giới thiệu những nguồn gốc và yêu cầu thúc đẩy hình thành dự án mang tên Sáng kiến 
CDIO (CDIO Initiative), được triển khai bởi Học viện kỹ thuật Massachusetts (MIT), kết hợp 
với ba trường đại học công nghệ hàng đầu của Thụy Điển (Đại học Chalmers, Học viện 
Công nghệ Hoàng gia, Đại học LinkÖping) vào năm 2000 với sự tài trợ của Quỹ Wallenberg. 
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Giới thiệu tầm nhìn của dự án, giải thích các thuật ngữ CDIO, website www.cdio.org, sự 
tham gia của Đại học Quốc gia TP.HCM và hai trường Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học 
Bách khoa, các đặc điểm của CDIO. 
 
Giới thiệu về đánh giá, cho điểm mỗi sinh viên trong môn học. 
 
Giới thiệu vài hình ảnh và video về Cuộc thi thiết kế kỹ thuật vào cuối tháng 12/ 2011 để 
minh họa cho khái niệm O (operate – vận hành) và cho đồ án môn học. 
 
Giới thiệu nội dung môn học 
 
Nội dung môn học bao gồm: 

 
- Chương 1: Mở đầu về kỹ thuật.  
- Chương 2: Phương pháp học tập hiệu quả.  
- Chương 3: Kỹ năng làm việc nhóm.  
- Chương 4: Quản lý dự án.  
- Chương 5: Thiết kế kỹ thuật. 
- Chương 6: Kỹ năng giải quyết vấn đề. 
- Chương 7: Các kiến thức toán học và khoa học tự nhiên. 
- Chương 8: Giao tiếp kỹ thuật.  
- Chương 9: Đạo đức nghề nghiệp.  
- Đồ án môn học.  
- Ngày hội kỹ thuật 2012. 

 
Hai phần ba nội dung là mới so với môn học “Kỹ năng giao tiếp ngành nghề” trước đây. Nội 
dung “Đạo đức nghề nghiệp” được đưa vào giảng dạy lần đầu tiên. 

 
Giới thiệu các tài liệu tham khảo. 
 
Giảng viên tự giới thiệu. 
 
Giảng viên tự giới thiệu về về vị trí hiện nay, kinh nghiệm nghề nghiệp, quá trình công tác, 
quá trình học tập, các môn học đã và đang giảng dạy, các hoạt động nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ, các lĩnh vực chuyên môn, các hoạt động khác. Mục tiêu chính là 
tạo niềm tin cho sinh viên đủ năng lực và kinh nghiệm giúp sinh viên đạt được các mục đích 
của môn học đã nêu. 

 
Sinh viên tự giới thiệu. 
 
Sinh viên tự giới thiệu về họ và tên, năm sinh, quê quán, quá trình học tập: tiểu học, trung 
học cơ sở, phổ thông, gia đình: cha, mẹ, anh chị em, vì sao chọn ngành cơ khí, mục tiêu và 
kế hoạch đặt ra cho cuộc đời mình, mong đợi của sinh viên khi học môn này. 

 
Giải thích thêm cho sinh viên vì sao cần xác định mục tiêu về nghề nghiệp và tài chính thông 
qua câu chuyện sau đây: 

 
“Cuộc khảo sát thực hiện tại Trường đại học Yale (một trong những đại học hàng đầu ở Mỹ) 
đã cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa những người biết rõ mục tiêu của đời mình và những 
người không biết mình muốn gì trong cuộc sống.  
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Năm 1980, khi được hỏi về mục tiêu đặt ra cho cuộc đời:  
 

- chỉ có 3% số sinh viên tham gia khảo sát viết ra mục tiêu và kế hoạch thực hiện cụ thể,  
- 13% sinh viên có mục tiêu, nhưng không viết ra giấy,  
- 84% còn lại hoàn toàn không biết (hoặc không có) mục tiêu hay kế hoạch nào.  

 
15 năm sau, sự khác biệt giữa nhóm có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình và 2 nhóm còn 
lại thật sự gây bất ngờ:  

 
Số 13% sinh viên có mục tiêu nhưng không viết ra giấy có thu nhập cao gấp 2 lần những 
sinh viên không biết mình muốn gì trong đời.  

 
Điều gây ngạc nhiên lớn nhất nằm ở nhóm 3% sinh viên có mục tiêu và kế hoạch thực hiện 
chi tiết: họ có thu nhập cao gấp 10 lần tổng thu nhập của 97% sinh viên còn lại!”.  
 
Giới thiệu mục đích của chương 
 
Ví dụ: 

- Một là, giới thiệu để sinh viên có những hiểu biết cơ bản về lịch sử phát triển của  kỹ 
thuật, các ngành nghề kỹ thuật, chân dung của kỹ sư và nghề nghiệp cơ khí, kỹ thuật 
trong bối cảnh toàn cầu hóa và những thách thức trong tương lai.  

 
- Hai là, từ những hiểu biết này sinh viên có thể: 

 
a. Biết cách và thực hiện tìm thông tin, phân biệt, trình bày tổng quát về các 

ngành kỹ thuật và ngành kỹ thuật cơ khí, ….  
b. Biết cách trình bày tóm tắt lý lịch của một kỹ sư cơ khí và nghề nghiệp cơ khí 

hiện tại và tương lai,  ….  
c. Tiếp xúc với các chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành cơ khí. 
d. Nhận ra và biết cách chuẩn bị trước các cơ hội và thách thức đối với một kỹ sư 

cơ khí trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. 
 

- Ba là, sinh viên cảm thấy thú vị, phấn khởi và yêu thích ngành nghề kỹ thuật. 
 
Trong mỗi mục của chương 
 

• Lập một bảng hoạch định những mục tiêu cần đạt và những hoạt động nha72m đáp 
ứng những mục tiêu này. Ví dụ, cần xác định: 

• Ở cột thứ nhất: tiểu mục của chương. 
• Ở cột thứ hai: kiến thức, kỹ năng, thái độ/ cảm xúc, cụ thể là: 
• Học xong mục này, sinh viên có được những kiến thức gì?, những kỹ năng gì?, 

những thái độ/ cảm xúc gì?. 
• Ở cột thứ ba: xác định những hoạt động của giảng viên (Ví dụ: giảng bài, giới thiệu 

hình ảnh, video, bài hát, trò chơi, …) và sinh viên (tập trung theo dõi bài giảng, ghi 
chép, hỏi, tham gia trò chơi, …). 

• Ở cột thứ tư: xác định những hoạt động để đánh giá mức độ tiếp thu những kiến 
thức, kỹ năng áp dụng, thái độ/ cảm xúc mà sinh viên có được.  

• Hoạt động của giảng viên có thể là: hỏi (để kiểm tra), bài tập trên lớp, bài tập ở nhà, 
tiểu luận, … Cần nêu thang điểm đánh giá cụ thể cho từng trường hợp. 

• Hoạt động của sinh viên có thể là: tích cực trả lới khi được hỏi, làm các bài tập, 
nhiệm vụ được giao, … 
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XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
 
Để thuận lợi cho việc triển khai cho môn học này và những môn học khác, cần triển khai bộ 
tài liệu giảng dạy môn học, bao gồm: 
 

• Một bộ đề cương chi tiết môn học hoàn thiện. 
• Một bộ tài liệu tham khảo hoàn thiện, làm cơ sở để hình thành giáo trình. 
• Một bộ tài liệu hướng dẫn đồ án môn học hoàn thiện. 
• Một bộ đĩa DVD gồm các tài liệu multimedia phục vụ giảng dạy môn học.  
• Một bộ các bài giảng powerpoint hoàn thiện. 
• Một bộ các bài tập trên lớp, bài tập ở nhà, bài kiểm tra trên lớp, các bài giải, các 

thang điểm đánh giá. 
• Một bộ tài liệu tập huấn giảng dạy môn học. 
• Một báo cáo môn học mẫu (sau khi hoàn tất giảng dạy và đánh giá).  

 
 

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ 
 
Đối với giảng viên 
 
Người xưa có câu: “Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân” (nếu muốn ngày hôm nay đổi 
mới thì ngày ngày đều phải luôn đổi mới, lại tiếp tục đổi mới nữa). Còn người nay thì có câu: 
“Trong vũ trụ, mọi thứ đều vận động và thay đổi, chỉ có một thứ bất biến: cải tiến không 
ngừng”. Vì vậy chúng tôi luôn tự nhủ: 

- Cần khát khao thực hiện cải tiến, đổi mới thường xuyên từng mục, từng chương và 
cả môn học, 

- Cần học hỏi không ngừng những tri thức mới và biết cách áp dụng hiệu quả trong 
quá trình dạy trong bối cảnh công nghệ và thông tin không ngừng phát triển, vì mục 
tiêu trồng người. 
 

Đối với sinh viên 
 
Chúng tôi muốn truyền cho các em: 

- Cảm hứng, khát khao học hỏi và hành động. 
- Nhiệt tình và say mê. 
- Tập trung. 
- Sáng tạo và đổi mới. 
- Lòng yêu nghề và yêu nước, trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. 
- Tự tin và không ngừng cải thiện năng lực cá nhân. 
- Xác định các mục tiêu cuộc đời và nghề nghiệp rõ ràng. 
- Muốn thành công. 

 
Qua môn học này, chúng tôi muốn các sinh viên suy ngẫm những lời sau đây của Steve 
Jobs: ”Ðôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn. Nhưng hãy đừng mất lòng 
tin. Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước đi chính là tình yêu của 
tôi dành cho những gì tôi đã làm. Các bạn phải tìm ra được cái các bạn yêu quý. Ðiều đó 
luôn đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm phần 
lớn cuộc đời bạn và cách duy nhất để thành công một cách thực sự là hãy làm những việc 
mà bạn tin rằng đó là những việc tuyệt vời. Và cách để tạo ra những công việc tuyệt vời là 
bạn hãy yêu việc mình làm. Nếu như các bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Ðừng 
bỏ cuộc bởi vì bằng trái tim bạn, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó. Và cũng sẽ giống như bất 
kỳ một mối quan hệ nào, nó sẽ trở nên tốt dần lên khi năm tháng qua đi. Vì vậy hãy cố gắng 
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tìm kiếm cho đến khi nào bạn tìm ra được tình yêu của mình, đừng từ bỏ. … Hãy khát khao! 
Hãy dại khờ!”. 
 
 
KẾT LUẬN 
 

- CDIO là quá trình chứ không phải là điểm đến. 
- CDIO cần có sự tham gia của mọi người trong tổ chức đào tạo, bắt đầu từ lãnh đạo 

cao nhất với sự cam kết đảm bảo các nguồn lực và kinh phí cần thiết. 
- CDIO cần được áp dụng cho mọi quá trình, kể cả quá trình dạy và quá trình học. 

Nhận thức và chất lượng của quá trình triển khai mang tính quyết định. 
- Cần xác định những điều kiện để có thể áp dụng được CDIO cho một chương trình 

đào tạo, một tổ chức đào tạo. 
- Môn học “Nhập môn về kỹ thuật” cần được cải tiến và hoàn thiện không ngừng. 
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APPLYING THE CDIO APPROACH: ONE OF WAYS TO RENOVATE 
HIGHER EDUCATION MANAGEMENT AT UNIVERSITY OF 

TECHNICAL EDUCATION  OF HCM CITY(UTE-HCM) 
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ABSTRACT 
 
The University of Technical Education in HCM City (UTE-HCM) has 21 branches and 52 
programmes in 07 training areas (Enginnering Technology, Lecturer Training, Applied Arts, 
Computer science and Information, Business and Management, Production and Processing, 
Hotel-Tourism-Sports-Individual Services). The implementation of the CDIO approach to 
restructure current programmes has been carried out since 2008-2009 school year, and is 
going to complete in May this year. This Paper is going to describe UTE-HCM’s experiences 
in apply the CDIO approach at UTE-HCM. 
 
 
KEYWORDS 
 
Renovation, Management, conditions, sequences, methodology, application, restructure, 
program. 
 
 
INITIAL PROBLEMS 
 
In 27 February 2010, prime minister proclaimed instruction 296/CT-TTg about  renovating 
higher education management. Many Universities, in exert oneself, performed reconstruction 
of management, but one of areas of managemet is academic affairs office still not concrete. 
The CDIO approach is the methodology for higher education to renovating programmes. 
This paper based on UTE-HCM’s eperiences in applying the CDIO approach and its effect to 
proposing one of ways of renovation of higher education management. 
 

 
APPLYING THE CDIO APPROACH AT UTE-HCM 
 
Processing 

 

Q 

CDIO’s asymptote 

 F1 – choice asymptote 

 CDIO’ standards  

t 
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first step – unification performing point of view – determination of leadership, participation of 
leadership, unification performing point of view: renovation or restructure programmes follow 
the CDIO or step by step folow the CDIO, … 
 
General point of view: construct and development programme is a regular work of 
universities, to conform to the CDIO needs participation of all levels of management, many 
persons, for a long time, special have to meet social demands. The applying CDIO approach 
to construct and development programme is very necessary. It permits unification of 
methodology. It permits to meet university’s mission, to meet university’s resoures (Human, 
Material facilities, Finance) and to meet university’s current management. 
Reallity, this step has been been most important since 2008 to latest 2010. The most 
important questions were: 
 
- How can we do? 
- How much are resources? Which scop of trainning areas we can restructe? 
- Who can do? 
- What time must be complete? 
- ………. 
 
After long time of discussion, we choose : 
 
 The CDIO approach is an itinerary, is not be a target, applying CDIO approach is a 
repetitive process, it request a participation of all of stadhoders (all of lever management, all 
of faculties, lecturers, students, clients, …). In this process, the stadhoder’s alive to CDIO is 
the motive power, a unceasing inspect and evaluation is very necessary.    
 

 
 
Step 2 : promulgating documents 
 

- Document about trainning direction, frames of programes, frames of trainning time; 
- Document about frames of general academic disciplines, careers subjects, frames 

another diciplines in programes, devolution in processing of constructure and 
development programes; 

- Executable documents: form of programe outcome, form of programe, form of training 
schedules, platform of diciplines; 

- Execute guidelines;  
-  

P 

C 
D 

A 

Q 

t 

CDIO’s itinerary 
Stadhoder’s alive to 
CDIO 

initially control 

control 

H2 P-Plan, D-Do, C-Check, A-Act 
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The documents, forms, guidelines were discussed in academic councils and in the 
workshops for managements and lecturers 
 
Step 3 – Organize workshops 

 
- Organize workshops for faculty managements and senior lecturers and doctors about 

CDIO; 
- Organize workshops for all of lecturers (100% attended) 

 
Step 4 – Inspect and evaluate 
 

- Periodic inspect and evaluate one time per 3 months by faculties’s reports or direct at 
faculties. 

 
 
RESULTS AND EXPERIENCES  
 
Ord. results ratios Standard No 
1 04  CDIO’s frames of 52 programes  were 

constructed 
100% Standard 1 

2 27 programe oucomes at 3. CDIO’s level were 
constructed 

100% Standard 2 

3 Xây dựng 52 CTĐT tích hợp  
52 integrated programes were constructed 

100% Tiêu chuẩn 3 
Standard 3 

4 36 programes have a careers subject 100% Standard 4 
5 52  programes have a reality practise and 2 

projects 
100% Standard 5,7 

6  All of faculties have workshops, lab., open lab. 70% Standard 6 
7 All of academic subjects constructed Learning 

outcome, that to be base for Lecture and 
evaluate of subjects 

30% Standard 7, 8, 11 

8 Faculties have executable plans and strategic 
plan for staff to 2020 

50% 
faculties 

Standard 9, 10 

9 - Reconstructing training management 
processes folows CDIO and quality audit. 
- Will excute AUN’s quality audit for 
programes  

Will be 
excuted 
since 2013 - 
2020 

Standard 12 

 
 
EXPERIENCES 
 

- Determination of leadership; (to define unitive and penetrating point) 
- Determination of staff (to attend workshops, choose suitable steps, fromulgate suitable 

forms,…) 
- Determination of faculties ( to exacty perform with guilines, forms, …) 
- Sympathize in University (to arrange worshps with 100% attended) 
- Have mision and suitable resources. 
- Have corresponding financial resource. 
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CONCLUSION 
 
The CDIO approach is a methodology and concrete technology in applying to restructure and 
developtment programes. Choose way to do, is depended on university. General, conditions 
to succeed applying CDIO approach include: 

- Determination of leadership; 
- Applying CDIO’s methdology and technololy suited to culture of university, to 

university’s resources, to system management. 
- Sympathize, determination of all of staff in university 
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ABSTRACT 
 
With the goal of innovation and comprehensive basic on higher education in Vietnam 
towards standardization, modernization, and international integration, the action program of 
the Ministry of Education and Training in the period 2011 - 2016 , issued together with 
Decision No. 1666/QD-BGDDT May 4, 2012, emphasized the central  issue is "training the 
social needs" to solve the supply - demand for human resources in the university training, 
human resource needs for national development, contributing actively to the implementation 
of economic growth under the new model, increasing labour productivity, improve efficiency, 
environmental protection and sustainable development. 
 
In the context of international integration over the years, the higher education in Vietnam go 
after a real long steps. Therefore, the critical issue is the school set out to move from "just 
what they are trained" to "what social training needs", to gradually narrow the gap between 
school and home use. Thus, to determine based on the standard output to design input, 
program content and training plans accordingly. The key to solving that's innovation 
performance of the CDIO model, students are trained to follow a scientific process and the 
comprehensive development of knowledge, skills and attitudes, "product" of higher education 
to meet the increasing requirements of the labor market, creating a foundation for striving to 
2020, Vietnam has a system of advanced education, access to international standards. 
 
This paper for analysis of the necessity and reality orientation apply CDIO model - innovative 
solutions for higher education reform in Vietnam under the action plan period 2011 - 2016 of 
Ministry of Education and Training. 
 
 
KEYWORDS 
 
Human resources, education, training, knowledge, skills, knowledge. 
 
OVERVIEW OF THE CDIO 
 
Since the 1980s of the 20th century, universities and companies in the developed countries 
began to realize the growing gap between the capacity of the newly graduated engineers 
with the practical demands of the engineering - technology. While most of the engineering 
curriculum emphasizes too much to the knowledge and skills of occupational characteristics, 
the strong development of engineering - technology requires engineers to have the capacity 
and intellectual skills needed to master that progress. To achieve this, the engineer training 
program needs to be rebuilt in its approach more suitable. 
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Recognizing the importance of a new approach to training programs, with funding from the 
Wallenberg Foundation, in 2000, Massachusetts Institute of Technology MIT (USA) has 
teamed with three top technology universities of Sweden (Chalmers University, Royal 
Institute of Technology, Linkoping University) to develop a project called CDIO initiative 
(CDIO Initiative). 
 
CDIO stands of English phrases: Conceive - Design - Implement - Operate. The objective of 
the project is emphasized as a training process consists of 4 closely related steps to achieve 
core competencies that graduate engineers to be achieved is conceived - Design - 
Implement build production - putting into operation (because the starting point for this 
initiative from engineering). Although the proposed field engineering - technology, CDIO has 
been applied to develop standard procedures for many different areas of training with these 
adjustments, necessary additions. 
 
So far, CDIO is considered the system for development methodology of the best training 
program in the world, when successfully applied CDIO model has facilitated the development 
of higher education, meet growing demand economic – social, network of universities around 
the world apply CDIO is growing very fast. Currently, more than 80 CDIO Association 
member universities in five continents with many areas, different specialists. In particular, 
Vietnam has two of the above, which is Ho Chi Minh City National University, has 
successfully defended the application to join the International Association CDIO and officially 
became the 56 th from in June, 2010, and Duy Tan University was admitted to this 
association in early July 2012 this year. 
 
In essence, the CDIO model is a standard training procedure, based on the standard output 
to determine the input design, program content and appropriate training plans, solve two 
central problems: one is, graduates need to gain knowledge, skills and attitude do (Teach 
what?) and secondly, how to do so graduates can gain the knowledge, skills and attitudes 
(Teach how?). 
 
CDIO method has solved two problems in the system of education goals, including 12 
standards refer to the program philosophy, program development, appropriate training, 
experience and learning spaces, teachers integration process, the teaching methods and 
active learning, faculty development, curriculum evaluation ... 
 
Students in training programs CDIO approach to achieve the standard output consists of 4 
main capabilities: Volume knowledge (theory) and argue branches - The skills and personal 
qualities and professional - The skills and social qualities - ability to apply knowledge in 
social practices and businesses. The main capabilities are built very detailed, specific and 
separately for each training program to help students get the hard skills and soft skills 
needed when the school, meet the requirements of social and be in tune with the very strong 
change of the current social environment. 
 
 
URGENCY APPLY CDIO IN VIETNAM 
 
In the context of ongoing world revolution of modern science and technology, industrial 
economies move to knowledge economy, globalization process occurs powerful, profound 
effects on the development of many countries, the congress delegates of the XI National 
Party has identified the period from 2011 to 2020, the need to "human resource 
development, especially high-quality human resources, focused on based innovation and 
comprehensive national education; closely linked with the development of human resources 
development and application of science and technology" continues to affirm strongly 
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advocated as the development of education - training and scientific learning - technology is 
the "national policy" in the national development strategy promotes the period of 
industrialization, modernization and active international integration, increased levels of "gray 
matter" in the growth economic development of the knowledge economy by 2020 our country 
to basically become an industrialized country toward modernization, has set for education 
and training of the requirements, duties, new challenges. 
 
This requires the development direction, strategic vision, long-term stability with the methods, 
forms, organizations, education management and appropriate training. Action Plan of the 
Ministry of Education and Training period 2011 - 2016, issued together with Decision No. 
1666/QD-BGDDT dated 04/5/2012, has emphasized the central issue is "training as needed 
social needs. "Soon after, on 30/05/2012, the Prime Minister has instructed 18CT-TTg 
implementation of human resource development plan for 2011-2020 and Vietnam to promote 
training development needs society in 2011-2015. 
 
As such, it should be done to restructure the national education system. To address the 
situation of higher education in Vietnam go after a real long step, a critical issue is the school 
set out to move from "just what I have trained" to "what social training need ". Therefore, to 
determine based on the standard output to design input, program content and training plans 
accordingly. That is the innovation performance of CDIO model, innovative solutions to 
students trained in a scientific process and the comprehensive development of knowledge, 
skills and attitudes, to "products" of higher education to meet the increasing requirements of 
the labor market, creating a foundation for striving to 2020, Vietnam has a system of 
advanced education, access to international standards. 
 
 
THE SITUATION CDIO MODEL DEVELOPMENT IN VIETNAM 
 
From 2010, to gradually narrow the gap between the school and employers, the Ministry of 
Education - Training was directing the pilot study and apply CDIO approach in developing 
training programs and improved methods of teaching-learning process in three major 
universities in Ho Chi Minh City and Hanoi, which is the Faculty of Engineering of the 
Polytechnic University; the Faculty of information Technology at the University of natural 
Sciences of the University Ho Chi Minh City and the Faculty of Foreign Economics at the 
University of Economics in National University in Hanoi. The first phase took place in 07 
years (from 2010 - 2017), if the good results will replicate the training model at universities 
throughout the country. In fact the application model have demonstrated the role CDIO 
contribute to solving the problem of "quality education", which is achieved when the benefits 
are deployed in the process of teaching and learning: 
 

− This is the method associated with the training needs of employers, which has 
contributed to narrowing the gap between school training and require the use of 
human resources, timely training program changes to meet the practical needs of 
society. 

 
− Training CDIO process will help students develop comprehensive "hard skills" and 

"soft skills", the comprehensive development of knowledge, skills and attitudes to 
adapt quickly ever-changing workplace. CDIO education help accomplish this goal is 
both fully equipped with professional knowledge training firm has the professional 
skills, meet the requirements of test standards, have helped increase interest in 
learning for students. 

 

Hộ
i n

gh
ị C

DIO
 Toà

n q
uố

c 2
01

2, 

ĐHQG-H
CM, 2

3-2
4/ 

8/ 
20

12



Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012, ĐHQG-HCM, 23-24/ 8/ 2012 90 

− With the motto the learner is centre of the school, students are aware of what to do, 
you must meet what is required when graduated from the school; and the lecturers 
aware of their change how to teach, the course content needs to change to meet 
social requirements. Therefore, the requirements that meet the teachers and 
learners. 

 
− The training program is built and designed in a standard process, with the continuity 

and cohesive. 
 
Thus, innovation in higher education by CDIO method contributes to improving the quality of 
higher education to a new level, training high quality human resources for society. 
The lessons of Vietnam National University in Ho Chi Minh City and Hanoi National 
University in reforming the training process CDIO model is the basis for scientific and 
practical training facilities on both construction and development of training programs aimed 
at improving the quality of training. 
 
But this is very difficult work, develop CDIO model applied to the construction of standard 
output, training programs and improve teaching and learning method, which requires schools 
to have quality human resources (team of highly qualified teachers), funding support and the 
support of the school board, the Ministry of Education and training of teaching staff training 
and participation of other stakeholders. 
 
However, to improve the quality of education better serve the needs of socio-economic 
development of the country, there is no other way is to implement this model for higher 
education in Vietnam increasingly integrated further to the world 
 
 
CDIO APPLY TO OTHER SCHOOLS, NAMELY THE BANK UNIVERSITY AND 
UNIVERSITY OF ECONOMICS & LAW 
 
CDIO is an open model, which provides detailed guidance on procedures and specific 
instructions to build, organize and evaluate training programs and this process generally 
characterized, can apply for various industries can be fully adapted for training programs in 
Economics and Law. 
 
Aware of renewal requirements in the training process, training methods, since 2008, 
University of Banking in Ho Chi Minh City has implemented academic study and 
implementation of credit-building outcomes outline of the course, improve teaching and 
learning, the school has noticed a lot of scientific research, innovative curriculum, helping 
students to develop initiative, independent thinking and creation, adaptation of learning in an 
open economic environment, open knowledge. 
 
Meanwhile, the University of Economics and Law, National University in Ho Chi Minh city, 
although newly formed, but before that, Faculty of Economics and Law has implemented the 
credit, construction output of each industry standards, and building a syllabus on a consistent 
basis with standard outputs. That is, the content of each course will meet the general 
standard output of each discipline (field of study). 
 
Innovation can be said of the school being applied to further improve the quality of education 
is also being made part of the CDIO. 
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ORIENTATION FOR SOME INNOVATIVE SOLUTIONS OF HIGHER EDUCATION 
CONTRIBUTING TO THE IMPLEMENTATION OF CDIO MODEL IN VIETNAM 
 
In the action plan period 2011 - 2016 the Ministry of Education - Training published and was 
directive 18 CT / TTg has identified a number of measures to implement the central problem 
of education is "Improving quality and promoting training on social needs" as follows: 
 
Renewal of higher education programs in the direction associated with social needs, 
increased autonomy for institutions of higher education in the construction program, 
announced the output of the standard lines of training 
 
Selectively apply some advanced training program of the prestigious universities in the world 
in training of a number of universities in Vietnam. Universities should coordinate with the 
Ministry of Education proposed a training program to suit each individual branch block. Jump 
up to the training school in the credit training system. By 2015 all university training 
transferred entirely to the credit study. 
 
The school-incorporated enterprises to meet the practical needs 
 
To define the responsibilities and appropriate mechanism to expand the form, content links 
between training institutions and enterprises in the training and use of human resources and 
technology transfer research and encourage the opening of the facility higher education in 
large enterprises to implement effective human resource supply directly to enterprises, 
create conditions for enterprises engaged in the development and implementation of training 
programs. The school will change the way an extensive training, moving from "just what they 
are trained" to "what social training needs", to gradually narrow the gap to - the, between 
training and use of human resources. Businesses, agencies "handshake" with the school to 
have an exchange between practice and theory, avoiding the phase difference between the 
school and training requirements of the business. Promote forecasting and labour market 
information. 
 
Implementation of innovative teaching methods and examination, assessment of 
learning outcomes, student ethics towards promoting positive, self-discipline, 
initiative and creativity of learners 
 
Evaluation focus shift of learning content to evaluating the merits and abilities of learners, 
making the process of handing down the one-dimensional knowledge of teachers becoming 
self-study process and management and guidance of lecturers. Promote training and 
scientific research, technology transfer to meet social needs. 
 
 
CONCLUSION 
 
To renovate basic and comprehensive education to meet the requirements of economic 
development - economic development and to promote the implementation of CDIO model - 
innovative solutions for higher education development in Vietnam , to "products" of higher 
education to meet the increasing requirements of the labour market, creating a foundation for 
striving to 2020, Vietnam has a system of advanced education, access to international 
standards, to higher education in Vietnam increasingly deeper integration with the world. 
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ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MỚI  
TRONG MÔN NGUYÊN LÝ MÁY 

 
 

Phạm Huy Hoàng 
 

Khoa Cơ Khí, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Quốc Gia Tp. HCM 
 
 
TÓM TẮT: 
 
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo đã được thiết 
kế lại nhắm đến các tiêu chuẩn ABET. Tuy nhiên chương trình đào tạo cũng đòi hỏi sự thay 
đổi phương pháp giảng dạy theo hướng khuyến khích sáng tạo, học tập tích cực và tích hợp 
việc huấn luyện kỹ năng mêm trong giảng dạy kỹ thuật. Bài báo này trình bày cách thức 
giảng dạy môn học Nguyên lý máy cho lớp Kỹ sư tài năng để đáp ứng theo những đòi hỏi 
nêu trên. Kết quả áp dụng cho thấy môn học trở nên hấp dẫn hơn với sinh viên và đem lại 
sự tích cực trong học tập. Cách giảng dạy hiện đang được điều chỉnh để có thể áp dụng cho 
lớp thường với số lượng sinh viên nhiều hơn và trình độ của sinh viên chênh lệch nhiều.  
 
 
GIỚI THIỆU 
 
Hiện nay, trong việc giảng dạy kỹ thuật của đại học còn tồn tại một số nhược điểm như sau: 
 

- Việc giảng dạy đơn thuần là việc truyền thụ, áp đặt ý tưởng cho sinh viên. Người dạy 
“nghĩ dùm” và định hướng cách giải quyết vấn đề cho sinh viên. Điều này làm triệt tiêu 
khả năng suy xét tích cực và sáng tạo của sinh viên. 

- Sinh viên học và làm việc môt cách đơn độc với các bài tập có hình thức “đơn lẻ”- mỗi 
sinh viên một đề tài. Điều này không tạo điều kiện sinh viên học và thực hành được các 
kỹ năng làm việc nhóm mà trong thực tế công việc lại rất cần. 

- Các bài tập ít có tính chất tổng hợp nhiều vấn đề trong việc giải quyết một vấn đề kỹ thuật 
thực tế. Sinh viên không được trải nghiệm việc phân tích và thiết kế trong quá trình học. 

- Việc đánh giá chỉ phụ thuộc hai kỳ kiểm tra giữa và cuối kỳ làm sinh viên “có cơ hội” thụ 
động trong việc học và học đối phó với hai kỳ thi này. Quá trình học của sinh viên không 
được lưu ý và kết quả đánh giá qua hai kỳ thi mang tính may rủi đối với sinh viên.   

 
Việc học kỹ thuật vốn đã khó lại đi kèm với các khuyết điểm trên làm sinh viên ít thích thú với 
môn học và vì vậy giảm nhỏ khả năng tiếp thu bài và khả năng sử dụng kiến thức trong các 
môn học sau cũng như trong thực tế làm việc sau này. Ngoài ra các kỹ năng làm việc và kỹ 
năng giao tiếp không có cơ hội được chú ý và thể hiện. Việc thiếu các kỹ năng này cũng là 
một vấn đề lớn mà các nhà tuyển dụng còn thấy thiếu ở sinh viên tốt nghiệp. Các khuyết 
điểm tồn tại ở trên làm việc giảng dạy kỹ thuật không đáp ứng được các mong muốn mà 
những nhà quản lý giáo dục đã kỳ vọng ở chương trình đào tạo do mình thiết lập. 
 
Như vậy phương pháp giảng dạy kỹ thuật cần được cải tiến theo chiều hướng: khuyến khích 
học tập năng động sáng tạo [1, 2, 3], các kiến thức nên ứng dụng trong các lần trải nghiệm 
của sinh viên, việc đánh giá cần theo sát quá trình học, các kỹ năng sống, kỹ năng làm việc 
cần được tích hợp trong các hoạt động học tập [4, 5, 6] và môn học thực sự lôi cuốn sinh 
viên. Phương pháp như trên chẳng phải là điều mới mẻ đối với giảng dạy kỹ thuật trên thế 
giới, tuy nhiên việc áp dụng ở giảng dạy đại học ở Việt Nam chỉ mới bắt đầu gần đây và việc 
chọn lựa hình thức phù hợp tính cách con người và cơ sở vật chất của các trường đại học 
kỹ thuật Việt Nam lại rất quan trọng và mới. 

Hộ
i n

gh
ị C

DIO
 Toà

n q
uố

c 2
01

2, 

ĐHQG-H
CM, 2

3-2
4/ 

8/ 
20

12



Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012, ĐHQG-HCM, 23-24/ 8/ 2012 94 

Năm 2010, cùng với sáu đồng nghiệp khác của trường, tác giả báo cáo đã được huấn luyện 
về phương pháp giảng dạy mới tại Arizona State University trong chương trình HEEAP 
(Higher Engineering Education Alliance Program) do Intel Vietnam và USAID tài trợ. Cũng từ 
năm 2010, Khoa Cơ khí – Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia thành phố Hồ 
Chí Minh đã xây dựng chương trình đào tạo mới theo cách tiếp cận CDIO (Conceive – 
Design – Implement – Operate). Chương trình đào tạo được xây dựng cũng được kỳ vọng 
đáp ứng các tiêu chuẩn ABET. Đây là cơ hội để người viết báo cáo ứng dụng phương pháp 
giảng dạy mới vào việc giảng dạy kỹ thuật. Báo cáo này trình bày các cách thức mà tác giả 
đã áp dụng trong việc giảng dạy môn học Nguyên lý máy, các kết quả đạt được từ việc ứng 
dụng phương pháp giảng dạy mới cho khóa học Nguyên lý máy của lớp Kỹ sư tài năng với 
30 sinh viên trong học kỳ II niên khóa 2010 – 2011 và các thách thực cùng với các hướng 
cải tiến trong tương lai nhăm áp dụng cho lớp thường với số lượng sinh viên nhiều hơn và 
trình độ của sinh viên khác nhau hơn. Nội dung báo cáo gồm bốn phần: (1) Giới thiệu; (2) 
Học tập tích cực; (3) Học theo đồ án - Project- based learning; (4) Sáng tạo; (5) Đánh giá 
quá trình; (6) Kết quả thu được; (7) Sự chuẩn bị cho các lớp thường và (8) Kết luận. 
 
 
KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP TÍCH CỰC 
 
Đề cương và kế hoạch chi tiết giúp sinh viên chủ động: Không giống như trước đây việc 
giảng dạy dài hay ngắn là tùy hứng, thì việc áp dụng phương pháp giảng dạy mới đòi hỏi 
việc phân chia thời lượng rõ ràng ngày từ đầu để đảm bảo việc dạy đủ và đúng những gì đã 
hoạch định trong đề cương môn học. Việc định thời chính xác giúp sinh viên biết rõ phải làm 
gì với tiết học và chủ động hoàn tất những công việc được yêu cầu. 
 
Tạo điều kiện để sinh viên chủ động tìm hiểu và tự học: Việc giảng dạy không còn làm 
truyền thụ một chiều mà người dạy chỉ trình bày các vấn đề cơ bản nhất rồi nêu các vấn đề 
và hướng dẫn cho phép sinh viên thảo luận cùng nhau và “động não” ngay tại lớp để tìm 
hiểu cách giải quyết và qua đó học được thêm kiến thức bằng cách học ở bạn bè và học bởi 
chính suy nghĩ và tư tìm hiểu. Việc học không gói gọn trong khuôn khổ thời gian lên lớp, ở 
nhà các sinh viên được yêu cầu tự tìm hiểu mốt số vấn đề khác chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. 
 
Giúp sinh viên biết cách áp dụng kiến thức học trong thực tế: Các chủ đề trình bày 
thêm trong các bài giảng thường liên quan với thực tế kỹ thuật giúp sinh viên thấy rõ kiến 
thực học dùng để làm gì trong công việc tương lai. 

 
BK-Elearning và “học mọi nơi, mọi lúc”: Việc học tập, thảo luận của sinh viên có thể thực 
hiện được nhờ vào hệ thống BK-Elearning của Trường Đại Học Bách Khoa rất nhiều. Thời 
gian trên lớp hạn chế nhiều cho việc thảo luận giữa các sinh viên và giữa người dạy và sinh 
viên. Do đó thảo luận trên diễn đàn môn học là hình thức giúp ích rất nhiều cho việc học tích 
cực. Ngoài ra người dạy sử dụng các hình thức “thử tài” hay “bài tập thêm” với các bài tập 
có tính thử thách cao hơn bình thường, liên quan thực tế và đòi hỏi sinh viên tự tìm hiểu, tự 
giải quyết vấn đề. Hình thức trên cho phép người dạy phân biệt được sinh viên xuất sắc nổi 
trội trong lớp.  
 
Các biện pháp trên khuyến khích sinh viên học tập tích cực hơn, hứng thú hơn với môn học 
và đạt kết quả tốt hơn so với các năm trước.  
 
 
HỌC THEO ĐỒ ÁN (PROJECT-BASED LEARNING) 
 
Để sinh viên có cơ hội trải nghiệm việc phân tích thiết kế, có cơ hội thử áp dụng nhiều kiến 
thức khác nhau của môn học để giải quyết một vấn đề kỹ thuật cụ thể, một đồ án (project) 
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thực hiện bởi nhóm sinh viên đã được đưa vào môn học. Sinh viên tự chia nhóm theo sở 
thích của họ và theo số lượng yêu cầu (5 – 6 sinh viên/nhóm). Các nhóm tự bầu chọn 
trưởng nhóm, tự phân định công việc cho nhau, lên kế hoạch thực hiện và lập lịch làm việc 
hàng tuần để đạt mục tiêu của đồ án. 
 
Qua đồ án, sinh viên học được nhiều kỹ năng: tự học phần mềm để thực hiện demo cho đồ 
án (SAM, Inventor, Solidworks), cách làm việc nhóm, cách giải quyết bất đồng ý kiến, cách 
viết báo cáo kỹ thuật, cách làm file powerpoint và cách trình bày báo cáo trước lớp.    
 
Trong việc thực hiện đồ án, người dạy chỉ giữ vai trò người hỗ trợ các nhóm chứ không phải 
là người điều hành công việc (Hình 1). Điều này làm sinh viên tự tin hơn và hứng thú hơn 
với vai trò mà họ đảm nhận. Cuối học kỳ các nhóm báo cáo đồ án của mình trước toàn thể 
lớp bằng hai hình thức: báo cáo kỹ thuật – do người dạy chấm, trình bày báo cáo và demo – 
do người dạy (xem biểu mẫu đánh giá ở phụ lục A1) và các nhóm khác đánh giá (xem biểu 
mẫu đánh giá ở Phụ lục A2). Ngoài ra để đánh giá mức độ từng cá nhân tham gia vào việc 
thực hiện đồ án, chúng tôi còn để các sinh viên trong nhóm đánh giá lẫn nhau (xem biểu 
mẫu đánh giá ở phụ lục A3).  
 

 
Hình 1: Vai trò của người dạy trong viêc học theo đồ án (hình lấy từ nguồn [5]). 

 

 
 

Hình 2: Nhóm trình bày quá trình thực hiện và kết quả đồ án của mình 
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Vì đề tài do nhóm thực hiện, nhóm sẽ có cùng mục đích làm sao cho kết quả công việc của 
mình tốt nhất, do đó điểm đánh giá chung của cả nhóm cũng là của từng thành viên. Tuy 
nhiên, người dạy có đánh giá riêng từng cá nhân bằng cách để các thành viên của nhóm 
đánh giá lẫn nhau về mức độ hoàn thành công việc được giao (A1 – 3). Điều này làm sinh 
viên thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm và cũng tạo sự hứng thú trong việc học. 
 
 
KHUYẾN KHÍCH SÁNG TẠO    
 
Các hình thức khuyến khích sáng tạo được áp dụng cho sinh viên cơ hội giải quyết vần đề 
kỹ thuật để phát triển các kỹ năng nhằm tạo ra các ý tưởng mới và tốt hơn để cải tiến hay 
đổi mới một vấn đề kỹ thuật. Người dạy sử dụng các hình thức như sau: 
 

 
 

Hình 3: Đề xuất cơ cấu định vị tạo 4 lỗ trên nút áo 
 

Không giới hạn hay áp đặt cách giải quyết vấn đề. Giới thiệu và huấn luyện cho sinh viên 
các hình thức động não (brainstorm), nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh/quan điểm/vai trò 
(reframing matrix) và luôn luôn bám theo tinh thần “Không đóng khung ý tưởng” (Thinking 
outside the box) 
 
Tôn trọng mọi ý tưởng của sinh viên và cùng với họ thảo luận ưu và nhược điểm của các 
giải pháp họ đưa ra từ đó để họ quyết định chọn lựa cái họ nên dùng. 
Vì thới gian trên lớp có hạn, người dạy thường xuyên sử dụng BK-Elearning làm nơi để các 
sinh viên thể hiện khả năng sáng tạo của mình. Ví dụ: Với đề tài “tạo lỗ trên nút áo” (Hình 3), 
rất nhiều sinh viên đã trả lời và những thiết kế kiểu dáng và ý tưởng của họ vượt xa sự 
mong đợi của người dạy (Hình 4) 
 
Các hoạt động khuyến khích sáng tạo như trên sẽ hình thành khả năng sử dụng kiến thức 
vào công việc thực tế và góp phần làm sinh viên biết cách thiết kế về mặt nguyên lý các máy 
móc thiết bị, đấy cũng chính là mục tiêu của môn học Nguyên lý máy. 
 
 
ĐÁNH GIÁ THEO QUÁ TRÌNH 
 
Thay vì đánh giá qua hai kỳ thi như trong quá khứ, việc học của sinh viên được đánh giá 
theo suốt quá trình học qua các đánh giá sau đây: kiểm tra từng chương, bài tập thêm, sự 
tích cực sử dụng BK-Elearning để thảo luận, đồ án theo nhóm và thi học kỳ. 
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Kiểm tra từng chương: Theo đề cương môn học, ở mỗi chương đều có mục tiêu cụ thể có 
thể đánh giá được. Sau mỗi chương, một kiểm tra được đưa ra nhằm xem xét sinh viên có 
đạt được mục tiêu của chương đó hay không. 
 
Đồ án theo nhóm: Như ở phần III đã trình bày, việc đánh giá đồ án thông qua việc đánh giá 
báo cáo kỹ thuật của nhóm và việc trình bày đồ án của nhóm. 
 
Thi học kỳ: Là một hình thức kiểm tra truyền thống tất cả các nội dung học. 
 
Bài tập thêm: Đây là các bài tập khó trên mức bình thường, được dùng để chọn lọc các 
sinh viên xuất sắc trong lớp.  
 

 
 

Hình 4: Các ý tưởng của sinh viên để định vị tạo 4 lỗ trên nút áo 
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Sự tích cực của việc học qua BK E-learning:  
 
Đánh giá này khuyến khích sinh viên học tập tích cực hơn. Cách đánh giá được thể hiện qua 
công thức sau đây: 
 
Điểm tổng kết = 40% học kỳ + 40%*(trung bình các kiểm tra từng chương + 
0,15*trung bình các bài tập thêm + 0,05*thưởng tích cực) + 20% đồ án nhóm.  (1) 
 
Trong đó: 
 
Đồ án nhóm = 50% báo cáo + 25% trình bày nhóm + 25% cá nhân.                       (2) 
 
Nhìn chung cách đánh giá đã xuyên suốt quá trình học, tạo cơ hội cho sinh viên nhìn thấy sự 
tiến bộ hay thoái lùi của việc học của mình để có nỗ lực phấn đấu phù hợp. Kết quả đánh giá 
không có chỗ cho sự may rủi. Cách đánh giá không cho phép sinh viên “học tủ”. Điều này 
kích thích sinh viên không ngừng phấn đấu trong việc học.  
 
 
KẾT QUẢ VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP MỚI 
 
Kết thúc học kỳ II năm 20101 – 2011, kết quả môn học rất tốt. Kết quả không chỉ thể hiện 
qua bảng điểm sinh viên mà còn thể hiện ở các số liệu thu nhận được từ Phòng Đào tạo và 
số liệu khảo sát sinh viên qua mạng. 
 

Bảng 1: Tình hình hoạt động lớp Kỹ sư tài năng CK09KSCD trên BK-Elearning 
Số lượng truy cập của 
giảng viên 

Số lượng truy cập cùa 
sinh viên 

Số diễn đàn & Số chủ 
đề trao đổi 

Số bài tập 
thêm nộp 

640 9774 10 & 106 125 
 
Sự tích cực trong việc học của sinh viên thể hiện ở số liệu truy cập, thảo luận và nộp bài tập 
thêm trên mạng như ở Bảng 1. 
 

 
  Hình 5: Cơ hội trao đổi thảo luận                 Hình 6: Bài giảng liên hệ thực tế 
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   Hình 7: Tỉ lệ lý thuyết, bài tập, thực hành        Hình 8: Hiệu quả giảng dạy và sự hợp tác 
 

 
         Hình 9: Sự hứng thú môn học            Hình 10: Tỉ lệ dự lớp 
 
Khảo sát qua mạng được Khoa Cơ khí tiến hành một cách độc lập với người dạy cho thấy 
sinh viên đánh giá cao: Cơ hội trao đổi thảo luận trong giờ học (Hình 5), Sự liên hệ thực tế 
của bài giảng (Hình 6), Tỉ lệ hợp lý giữa lý thuyết, bài tập và thực hành (Hình 7), Hiệu quả 
việc dạy và học cùng với sự hợp tác tốt giữa sinh viên và giảng viên (Hinh 8). Chính các yếu 
tố đó đã đem lại cho sinh viên sự yêu thích môn học, điều này thể hiện ở Hình 9 và nhờ đó 
thu hút sinh viên đến với lớp học đông hơn (Hình 10). 
 
 
CHUẨN BỊ CHO VIỆC ÁP DỤNG VÀO CÁC LỚP THƯỜNG 
 
Khi áp dụng phương pháp giảng dạy mới vào các lớp thường (CK09CDT1 và GT09HK), do 
số lượng sinh viên nhiều hơn (50 – 70 sinh viên/lớp) và trình độ sinh viên chênh lệch rất 
nhiều, người dạy sẽ gặp các thách thức như sau: (1) Thiếu trang thiết bị cho thực nghiệm; 
(2) Thiếu thời gian cho báo cáo đồ án; (3) Khối lượng công việc nhiều hơn cho người dạy và 
(4) Ý thức của sinh viên về việc học cũng khác biệt nhiều. 
 
Để vượt qua các trở ngại trên, chúng tôi đưa ra các hướng giải quyết như sau: 
 

1. Chia nhóm thực nghiệm nhỏ vừa với số lượng trang thiết bị, vì số nhóm thực nghiệm 
tăng lên nên chúng tôi cho phép sinh viên làm thực nghiệm ngoài thời khóa biểu 
thậm chí ngoài giờ hành chính. 

2. Tăng vừa phải số lượng sinh viên trong nhóm đồ án. Để tránh hiện tượng vô trách 
nhiệm của một cá nhân đối với nhóm, người dạy tăng tỉ lệ đánh giá lẫn nhau trong 
nhóm và có hình thức xử lý kịp thời nếu có các phản ánh về hiện tượng này trong 
quá trình thực hiện đồ án. 
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3. Rút ngắn phần trình bày báo cáo đồ án và tạo thêm phần điểm đánh giá quá trình 
làm việc nhóm. 

4. Trợ giảng giúp giảm tải cho người dạy. Các cán bộ giảng dạy trẻ, sinh viên cao học 
và sinh viên giỏi của đại học ở các năm cuối được mời làm trợ giảng giúp người dạy 
chính trong việc hướng dẫn thí nghiệm, đồ án và đánh giá. 

5. Tối thiểu hóa thời gian kiểm tra cho từng chương. Các kiểm tra cho từng chương bắt 
buộc phải có nhằm đánh giá sinh viên có đạt chuẩn của môn học hay không. Thời 
lượng kiểm tra trong lần áp dụng trước được cắt giảm từ 30-45 phút xuống còn 15 
phút. Để làm được điều này, các đề kiểm tra được làm theo một quy trình 4 bước 
(Hình 11) nhằm tập trung vào việc đánh giá sự tiếp thu kiến thức chính của mỗi 
chương.  

 

Nhận diện chuẩn 
đầu ra cần đánh 

giá

Viết lại câu hỏi 
chỉ liên quan 

kiến thức được 
học

Làm câu hỏi và 
đáp án đầy đủ

Nhận diện kiến thức 
mới học và kiến 

thức/kỹ năng có từ 
trước

 
Hình 11:  Làm thế nào để tối thiểu thời gian kiểm tra 

 
Cuối khóa học một khảo sát sơ bộ được thực hiện nhằm xác định rõ sự khác biệt và chỉnh 
sửa phương pháp cho phù hợp với lớp thường. Kết quả khảo sát cho thấy: 
 

- Sinh viên chấp nhận và đánh giá khá cao hiệu quả của phương pháp dạy (Hình 12). 
- Nhu cầu thảo luận về các vấn đề của sinh viên là có thật (Hình 13). 
- Việc đánh giá theo quá trình có đem lại sự chủ động học tập cho sinh viên (Hình 14). 
- Hệ thống E-learning cần thiết cho sinh viên trong việc học tuy nhiên không phải sinh 

viên nào cũng có nhận thức như nhau về công cụ dạy và học này (Hình 15), cần có 
sự cải thiện việc vận dụng E-learning nhằm thu hút sinh viên nhiều hơn và đem lại 
hiệu quả nhiều hơn. 

- Sinh viên đánh giá cao về tính thực tế của môn học (Hình 16) và thích thú với môn 
học nhiều hơn (Hình 17) nhờ vào việc áp dụng phương pháp giảngdạy mới.  

 

 
 Hình 12: Hiệu quả của phương pháp giảng dạy mới   Hình 13: Nhu cầu thảo luận 
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     Hình 14: Ảnh hưởng của đánh giá quá trình     Hình 15: Nhu cầu E-learning 
 

 
       Hình 16: Tính thực tế của môn học            Hình 17: Yêu thích môn học 
 
 
KẾT LUẬN 
 
Môn học Nguyên lý máy đã được thiết kế lại về nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm 
cung cấp cho sinh viên các kiến thức kỹ thuật và cả các kỹ năng làm việc mà các nhà tuyển 
dụng yêu cầu. Việc áp dụng phương pháp giảng dạy mới rõ ràng đã đem lại sự hứng thú 
của việc học môn Nguyên lý máy và khuyến khích sinh viên học tập tích cực và suy nghị 
sáng tạo hơn. Hiện các phương pháp trên đang được thử nghiệm và điều chỉnh theo hướng 
áp dụng cho các lớp bình thường.  Tuy nhiên trước khi áp dụng rộng rãi phương pháp giảng 
dạy mới cần xem xét các hình thức hỗ trợ thêm về các mặt: nhân lực (trợ giảng), cơ sở vật 
chất và tài liệu học tập (trang bị thực nghiệm, phòng học phù hợp việc học nhóm và tại liệu 
tự học) và tinh thần (tạo ý thức học tập cho sinh viên). Phương pháp mới này có thể áp dụng 
rộng rãi cho các môn học nhằm mục đích đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. 
 
 
LỜI CẢM ƠN 
 
Bài báo là kết quả của việc áp dụng phương pháp giảng dạy mới vào giảng dạy môn Nguyên 
lý máy. Việc áp dụng này được hỗ trợ bởi: Intel Vietnam, USAID và Arizona State University 
trong chương trình HEEAP và Đại Học Quốc Gia tp HCM trong chương trình CDIO. 
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QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG MÔ HÌNH CDIO  
TẠI KHOA CNTT, ĐHKHTN, ĐHQG-HCM TRONG HƠN 2 NĂM QUA 

 
 
 

Đinh Bá Tiến 
Khoa CNTT, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM 

 
Lê Hoài Bắc 

Khoa CNTT, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM 
 

Trần Đan Thư 
Khoa CNTT, Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM 

 
 
TÓM TẮT 
 
Mô hình CDIO (được viết tắt từ các chữ: Conceive-Design-Implement-Operate), là mô hình 
giáo dục khung (hay phương pháp luận giáo dục) được khởi xướng bởi nhóm gồm 4 trường 
Đại học, dẫn đầu là MIT (Mỹ), nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho các ngành kỹ 
thuật. Mô hình CDIO mô tả nền tảng giáo dục kỹ thuật phải dựa trên việc trải nghiệm đầy đủ 
cả quá trình từ nhận thức, thiết kế, cài đặt và triển khai trên các bài toán, dự án hay sản 
phẩm thực tế. Cho đến nay, đã có hơn 60 Trường Đại học trên thế giới áp dụng mô hình 
CDIO nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho các chương trình liên quan đến kỹ thuật 
của mình. Từ năm 2010, Khoa CNTT, Trường ĐHKHTN, ĐHQG TPHCM được chọn là 1 
trong 2 Khoa thuộc ĐHQG TPHCM thí điểm việc áp dụng mô hình CDIO nhằm nâng cao 
chất lượng dạy và học cho chương trình giảng dạy Đại học. Được sự hỗ trợ kinh phí từ Nhà 
nước và ĐHQG TPHCM, cho đến nay, Khoa CNTT đã trải qua hơn 2 năm áp dụng và triển 
khai đề án CDIO với nhiều cải tiến và thay đổi về bản chất trong các hoạt động dạy và học 
tại Khoa. Báo cáo này mô tả một số kết quả cơ bản và các bước chính trong quá trình điều 
chỉnh và triển khai CDIO tại Khoa trong hơn hai năm qua. Báo cáo cũng đề cập các đánh giá 
chủ quan ở cấp độ chương trình  vào cuối năm nhất và năm thứ 2 khi áp dụng CDIO tại 
Khoa CNTT dựa vào các độ đo trên 12 tiêu chuẩn mà CDIO cung cấp. Bên cạnh đó, báo cáo 
cũng nêu ra các ý kiến, thảo luận và các đề xuất dựa trên kinh nghiệm triển khai thực tế để 
các chương trình đào tạo tương tự khác có thể áp dụng.  
 
 
TỪ KHÓA 
  
Mô hình CDIO, phương pháp luận giáo dục, kinh nghiệm triển khai CDIO 
 
 
GIỚI THIỆU 
 
Dựa trên những kết quả khả quan ban đầu sau khi được đánh giá ngoài cấp chương trình từ 
AUN – AQ (ASEAN University Network-Quality Assurance) [1] vào cuối năm 2009, khoa 
Công nghệ Thông tin, trường đại học Khoa học Tự nhiên, đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 
(VNU-HCM), đã được lựa chọn là một trong hai khoa thực hiện chương trình thí điểm việc 
áp dụng mô hình giáo dục theo CDIO [2, 3, 6 và 7] vào chương trình. Dự án được tài trợ bởi 
nhà nước và sẽ kéo dài trong 8 năm tính từ năm 2010, nhằm cải thiện chất lượng dạy và 
học tại khoa và từ đó xây dựng mô hình học tập mới cho các  khoa khác tại Việt Nam. Cho 
đến nay, sau hơn 2 năm áp dụng và triển khai mô hình CDIO, Khoa CNTT đã dựa vào nền 
tảng của CDIO syllabus để xem xét lại chuẩn đầu ra, song song đó cũng đánh giá và điều 
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chỉnh lại chương trình giảng dạy, đề cương môn học và phương pháp giảng dạy cho phù 
hợp với cách dạy và học mới theo CDIO. Dự án này được xem là dự án chiến lược và quan 
trọng của Trường với sự tham gia của tất cả các giảng viên trong Khoa và gần 2000 sinh 
viên cùng các cựu sinh viên và các đối tác doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện dự án, 
cho đến nay, chúng tôi đã thường xuyên mời các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về CDIO 
đến tư vấn, đào tạo và đánh giá kết quả thực hiện của đề án nhằm bám sát mục tiêu và đưa 
dự án đạt được kết quả tốt nhất.  
 
Dự án áp dụng và triển khai CDIO tại Khoa CNTT về cơ bản được thực hiện bằng cách sử 
dụng cả hai phương pháp tiếp cận từ trên xuống và từ dưới lên. Ban đầu, chuẩn đầu ra và 
chương trình học khung của Khoa được xem xét, chỉnh sửa và được xác nhận bởi các bên 
liên quan bao gồm Hội đồng khoa học Khoa, các giảng viên, cựu sinh viên và các đối tác 
doanh nghiệp.  Kết quả của quá trình thay đổi này là việc công bố và giới thiệu chuẩn đầu ra 
và chương trình đào tạo khung mới đã được Trường thông qua đến tất cả các giảng viên và 
các sinh viên của Khoa. Dựa trên kết quả nền tảng bước đầu này, các môn học lần lượt 
được điều chỉnh và xây dựng lại cho phù hợp hơn. Cụ thể, bước đầu một số đề cương môn 
học đã và đang được xây dựng nhằm phản ánh sự tích hợp các kỹ năng cá nhân, kỹ năng 
nhóm và các kỹ năng CDIO vào quá trình đào tạo. Năm vừa qua, một số môn học đã được 
thực hiện thí điểm hoàn toàn dựa trên cách dạy và học mới theo CDIO. Quá trình thực hiện 
và triển khai này sẽ được nhân rộng ra cho toàn bộ các khóa học của Khoa trong những học 
kỳ và năm học tiếp theo. Song song đó, Khoa cũng luôn quan tâm đến mức độ hiệu quả và 
liên tục đánh giá quá trình thực hiện việc áp dụng CDIO vào Khoa dựa trên 12 tiêu chuẩn 
vào thời điểm cuối mỗi năm. Kết quả tự đánh giá này của Khoa sẽ cung cấp những thông tin 
cơ bản về độ hiệu quả của việc áp dụng CDIO vào Khoa và đồng thời cũng gợi ý các bước 
và kế hoạch tiếp theo mà Khoa phải thực hiện.  
 
 
MÔ HÌNH TỔNG THỂ CỦA DỰ ÁN 
 
Mục tiêu của dự án 
 
Mục tiêu chung 

• Nâng cao vị thế trọng điểm của Khoa CNTT, thực hiện tốt vai trò là trung tâm đào tạo 
CNTT lớn, có chất lượng cao ở Việt nam. 

• Tạo ra năng lực và tiền đề cho một cơ sở đào tạo lớn và hiện đại để vừa tương xứng 
vừa cạnh tranh được với các cơ sở đào tạo hiện đại khác trong nước và quốc tế.  

• Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đào tạo của Khoa CNTT 
thông qua đào tạo nguồn nhân lực, triển khai các phương pháp giảng dạy tiên tiến và 
tăng cường cơ sở vật chất, không gian làm việc theo yêu cầu hiện đại và hội nhập. 

• Nâng cao nhận thức và năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên. 
 

Mục tiêu cụ thể  
• Nâng cao khả năng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp. Dự kiến 90% sinh viên tốt 

nghiệp chương trình đào tạo thực hiện theo mô hình CDIO có đủ khả năng làm việc 
tại các doanh nghiệp quốc tế.   

• Cải tiến và phát triển chương trình đào tạo phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. 
• Nâng cao trình độ, kĩ năng của cán bộ quản lí, giảng viên phục vụ đào tạo CNTT đa 

ngành chất lượng cao. 
• Đổi mới phương pháp giảng dạy theo mô hình dạy/học chủ động. 
• Tăng cường và đổi mới cơ sở vật chất, không gian học tập, làm việc phù hợp với nhu 

cầu hỗ trợ, khuyến khích thực hành, kiến tạo sản phẩm, qui trình, hệ thống, … 
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Phạm vi triển khai 
 
Dự án được triển khai cho chương trình đào tạo hệ chính qui 4 năm ngành CNTT. Toàn bộ 
sinh viên hệ chính qui các khóa tuyển từ năm 2011 đến 2013 sẽ tham gia vào đề án. Dự 
kiến tổng số lượng SV sẽ tham gia là khoảng 2000 SV. 
 
Thời gian thực hiện đề án 
 
Dự án dự kiến sẽ thực hiện trong 8 năm, từ 2010 đến 2017, chia ra thành 3 giai đoạn: 

• Giai đoạn: từ 1/2010 – 9/2011: Chuẩn bị 
• Giai đoạn triển khai 1: từ 9/2011 – 9/2013: Chuẩn bị + Áp dụng.  
• Giai đoạn triển khai 2: từ 9/2013 – 12/2017: Áp dụng + Đánh giá. 

 
 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
 
Các giải pháp trọng yếu cần đảm bảo để CTĐT đạt chuẩn đầu ra CDIO (CDIO Syllabus): 6 
Nhóm giải pháp (nhóm Giải pháp 1 – Giải pháp 5: theo tiêu chuẩn CDIO). 

1. Phát triển CTĐT. 
2. Cung cấp kỹ năng Thiết kế - Triển khai, CSVC phục vụ Thiết kế - Triển khai. 
3. Đổi mới Phương pháp Dạy và Học.  
4. Phát triển Giảng viên. 
5. Đánh Giá và Kiểm định cấp Chương trình. 
6. Các hoạt động hỗ trợ. 

 
 
QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG CDIO TRONG HƠN 2 NĂM QUA 
 
Sau đây báo cáo sẽ mô tả những công việc mà Khoa CNTT đã thực hiện trong hơn 2 năm 
qua và mô tả sơ lược kế hoạch cho những năm tiếp theo. Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập 
đến những vấn đề và những khó khăn mà Khoa đã gặp phải trong quá trình thực hiện. 
 
Một cách tổng quát, sau hơn hai năm thực hiện, các thành viên của Khoa CNTT đã nắm rõ 
mô hình CDIO và bước đầu triển khai khá hiệu quả ở một số môn học thí điểm. Ở cấp độ 
Khoa, chúng tôi đã xây dựng được chuẩn đầu ra mới cho Khoa với nhiều thông tin và sát với 
thực tế và nhu cầu đào tạo của Khoa hơn. Bên cạnh đó, khung chương trình giảng dạy và 
hệ thống đề cương môn học đã và đang được thực hiện lại nhằm phản ảnh đầy đủ các kỹ 
năng cá nhân, kỹ năng nhóm và các kỹ năng CDIO mà một sinh viên ra trường cần phải có. 
Đặc biệt, toàn bộ các giảng viên, nhân viên hỗ trợ và bộ phận quản lý của Khoa đều thường 
xuyên tham gia vào các hội thảo, chuyên đề, khóa huấn luyện về CDIO khác nhau để củng 
cố kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên môn và kỹ năng giảng dạy. 
 
 
XÂY DỰNG LẠI CHUẨN ĐẦU RA 
 
Trong năm đầu tiên áp dụng CDIO, mục tiêu chính của trường là xem xét lại chuẩn đầu ra và 
xây dựng lại chuẩn đầu ra mới dựa trên CDIO. Chuẩn đầu ra mới phải được xem xét và xác 
nhận bởi giảng viên, cựu sinh viên, và các đối tác doanh nghiệp. Chuẩn đầu ra phải được 
hội đồng khoa học Khoa và Trường phê duyệt trước khi chính thức triển khai.  
Quá trình xây dựng chuẩn đầu ra mới được mộ tả trong hình 1. Quá trình này bao gồm 5 
bước chính: 
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Bước 1: Dựa trên chuẩn đầu ra hiện tại và đề cương CDIO[4], chúng tôi xây dựng chuẩn 
đầu ra chi tiết của Khoa đến cấp độ 3: X.X.X 

 
Bước 2: Chuẩn đầu ra được thẩm định trước hội đồng khoa học Khoa và điều chỉnh dựa 

trên các nhận xét, phản hồi.  
 
Bước 3: Chuẩn đầu ra mới được trình bày và thu thập ý kiến đánh giá từ các giảng viên, 

sinh viên, cựu sinh viên và các đối tác doanh nghiệp. 
 
Bước 4: Dựa trên kết quả khảo sát, nhóm thực hiện CDIO điều chỉnh chi tiết chuẩn đầu ra 

cho phù hợp. Phiên bản này sau đó sẽ được trình bày lại trước Hội đồng Khoa học 
Khoa để thảo luận và nhận phản hồi. 

 
Bước 5: Phiên bản chuẩn đầu ra cuối cùng sẽ được phê duyệt bởi hội đồng khoa học   

Khoa và của Trường. 

 
 
 
 
 
 
Chuẩn đầu ra được xây dựng từ những đặc trưng của Khoa, đề cương CDIO và các yếu tố 
liên quan khác (ví dụ quy định của Bộ GD-ĐT...). Trong quá trình chỉnh sửa và xây dựng lại 
chuẩn đầu ra, qua các đợt khảo sát, chúng tôi nhận được sự đồng tình mạnh mẽ trong việc 
tiếp nhận chuẩn đầu ra của các bên liên quan. 
 

Chuẩn đầu ra 
 hiện tại 

Xây dựng Phiên bản 1,  
chuẩn đầu ra (X.X.X) 

 
Đề cương CDIO 

Khảo sát: 
• Giàng viên 
• Sinh viên 
• Cựu sinh viên 
• Doanh nghiệp 

 

• Thu thập các vấn đề Khảo sát 
• Cập nhật Chuẩn đầu ra 
• Trình bày phiên bản chỉnh sửa trước 

HĐKH khoa 

Chuẩn đầu ra Cấp độ  X.X.X.X 

Hội đồng khoa học Khoa và Trường phê duyệt 
 

Trình bày trước  
Hội đồng khoa học Khoa 

 
  
  
  
  

 
 

 

Hình 1. Các bước xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẬP NHẬT VÀ TÍCH HỢP 
 
Bên cạnh quá trình xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình giảng dạy khung của Khoa đã 
được điều chỉnh và cập nhật cho phù hợp. Quá trình này được mô tả trong hình 2 sau đây. 
 
Bước 1: Dựa vào chương trình đào tạo sẵn có và danh sách chi tiết các chuẩn đầu ra theo 

CDIO để tham khảo, các giảng viên giảng dạy lý thuyết sẽ được tập trung trong 2 
đợt khác nhau để thực hiện việc làm bài tập Blackbox và đánh dấu ITU cho các 
môn học mà mình phụ trách. Trong đó, bài tập Blackbox sẽ giúp xác định đầu vào 
và đầu ra của môn học tương ứng và bài tập ITU sẽ cho thấy nội dung của môn học 
cung cấp các chuẩn đầu ra nào. 

 
Bước 2: Nhóm thực hiện CDIO sẽ tổng hợp kết quả của các bài tập Blackbox và ITU của tất 

cả các môn học. Nhóm sẽ xem xét sự liền mạch của 2 bài tập trên cho các môn học 
và chỉ ra các vấn đề phát sinh. 

 
Bước 3: Các Trưởng/phó Bộ môn phụ trách các môn học liên quan sẽ chịu trách nhiệm tổng 

kết các môn học do Bộ môn mình phụ trách để đảm bảo tính liên thông giữa các môn 
học, sự phù hợp giữa đầu ra môn này và đầu vào môn kia, và đảm bảo độ phủ của 
các môn học lên danh sách các chuẩn đầu ra mới của Khoa. Các bộ môn sẽ đề xuất 
điều chỉnh nội dung môn học, thêm mới hay bỏ bớt môn học cho phù hợp với yêu 
cầu đào tạo mới của Khoa. 

 
Bước 4: Ban chủ nhiệm Khoa và Hội đồng khoa học sẽ họp và xem xét các đề xuất của các 

Bộ môn. Sau đó, Ban chủ nhiệm và Hội đồng khoa học sẽ thông qua các kết quả 
cuối cùng. 

 
Qua quá trình thực hiện việc xây dựng lại chương trình đào tạo, Khoa nhận thấy một trong 
những thành phần khá quan trọng trong chương trình đào tạo theo CDIO là môn học giới 
thiệu ngành. Thông thường, các chương trình đào tạo ở Việt Nam hoặc là thiếu môn giới 
thiệu chung này hoặc là có một môn tương tự nhưng quy mô và cách thức tổ chức môn học 
chưa đúng với mô tả của môn giới thiệu ngành. Do vậy, Ban chủ nhiệm Khoa và Hội đồng 
khoa học có thông qua việc triển khai môn giới thiệu ngành cho Khoa. Đặc biệt, Khoa chủ 
động thành lập tổ giảng viên tham gia soạn giáo trình, slides bài giảng và nội dung giảng dạy 
cho môn giới thiệu ngành này. 
 
Bên cạnh việc xây dựng lại toàn bộ chương trình đào tạo tích hợp nhằm phản ánh các kỹ 
năng cá nhân, kỹ năng nhóm và các kỹ năng CDIO, Khoa cũng đã triển khai bước cập nhật 
các giáo trình giảng dạy, thành lập các nhóm giảng viên ở các môn liên quan, tham gia các 
khóa học nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực giảng dạy của giảng viên nhằm đáp 
ứng yêu cầu giảng dạy mới. 
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Hình 2 - Qui trình cập nhật chương trình đào tạo tích hợp. 

 
Trong nội dung giảng dạy mới, mỗi môn học đều nêu rõ danh sách các chuẩn đầu ra của 
môn và có minh chứng rõ ràng về quá trình đáp ứng và đánh giá chuẩn đầu ra. Hầu hết các 
khoảng trống hay sự trùng lắp trong việc đào tạo giữa các môn học đều được giải quyết. 
Các giảng viên trực tiếp giảng dạy các khóa học liên quan với nhau sẽ ngồi lại cùng nhau để 
chia sẻ đề cương môn học, cách thức triển khai, mục tiêu và thông tin giảng dạy của các 
môn học liên quan này. Kết quả quá trình thực hiện giúp các giảng viên hiểu rõ hơn các môn 
học hỗ trợ mình và yêu cầu của môn học mà mình đảm trách để hạn chế sự chồng chéo hay 
trùng lắp. 
 
 
ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN 
 
Để thực hiện tốt quá trình áp dụng và triển khai CDIO tại Khoa, một trong những vấn đề 
quan trọng là đào tạo và nâng cao năng lực cho giảng viên của Khoa.  Trong hơn 2 năm 
qua, Khoa đã thực hiện nhiều buổi báo cáo chuyên đề, huấn luyện và đào tạo cho giảng viên 
các kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc thực hiện CDIO.Trước hết, Khoa giúp các giảng 
viên hiểu rõ về CDIO và lợi ích của việc áp dụng vào quá trình dạy và học tại Khoa. Cụ thể, 
các giảng viên được hướng dẫn và cung cấp thông tin chi tiết về đề cương về CDIO, 12 tiêu 
chuẩn của CDIO, cách tích hợp các kỹ năng cá nhân, kỹ năng nhóm và kỹ năng CDIO vào 
môn học. Song song đó, chúng tôi tiến hành khảo sát về năng lực của giảng viên về các kỹ 
năng cá nhân và các phương pháp dạy học tích cực nhằm có kế hoạch triển khai các khóa 
huấn luyện cho các giảng viên. Các hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức và các kỹ năng 
giảng dạy cho giảng viên đều được thực hiện thường xuyên hằng năm. Trong 2 năm qua, 

Chương trình Đào 
tạo hiện có 

Các giảng viên lý thuyết thực hiện 
bài tập blackbox và ITU 

 

Trình BCNK và HĐKH  
xem xét và phê duyệt 

HĐKH Khoa xem xét  
 

Trưởng/phó Bộ môn xem xét và 
điều chỉnh cho phù hợp: 
• Điều chỉnh chuẩn đầu ra môn 

học. 
• Điều chỉnh nội dung môn học 
• Mở môn mới 
• Hủy môn cũ 
• Tích hợp các kỹ năng CDIO 

vào nội dung môn học 
• Tạo lại link liên kết các môn 

học 

Danh sách chi tiết chuẩn 
đầu ra mới dựa trên CDIO 
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Khoa CNTT đã có hơn 90 giảng viên trực tiếp tham gia vào các khóa huấn luyện các kỹ 
năng liên quan đến việc giảng dạy theo CDIO. Trong năm nay (2012) Khoa sẽ tiếp tục huấn 
luyện cho hơn 30 giảng viên nữa. Với kết quả đó thì toàn bộ các giảng viên của Khoa đều đã 
được huấn luyện và đào tạo các kiến thức và kỹ năng liên quan. Bên cạnh các kế hoạch đào 
tạo đội ngũ giảng viên được thực hiện thường xuyên hằng năm, chúng tôi cũng đã thực hiện 
1 số đợt huấn luyện chuyên biệt với sự hướng dẫn từ các chuyên gia. Cụ thể: 
 

• Có hơn 40 giảng viên được tập huấn về các kiến thức cơ bản của CDIO từ chuyên 
gia CDIO trên thế giới, chẳng hạn các tổ chức lớp học, cách giảng dạy theo đồ án và 
đánh giá sinh viên v.v...  

• Bên cạnh đó, 30 giảng viên cũng đã được tập huấn về phương pháp giảng dạy tích 
cực từ các giảng viên từ Singapore.  

• Hơn 30 giảng viên được chuyên gia hàng đầu về CDIO từ Mỹ qua huấn luyện liên tục 
03 đợt về cách thức triển khai giảng dạy các kỹ năng cá nhân, kỹ năng nhóm và 
CDIO vào bài giảng, cũng như các phương pháp đánh giá sinh viên.  

• Ngoài ra, hơn 30 giảng viên đã được giới thiệu về Phương pháp luận Sáng tạo.  
 
Bên cạnh các đợt huấn luyện về chuyên môn và kỹ năng, trong 2 năm qua, Đại học Quốc 
Gia TP Hồ Chí Minh và Khoa đã mời các chuyên gia hàng đầu về CDIO từ Hiệp hội CDIO 
thế giới, tác giả sáng lập ra CDIO đến Khoa trình bày về xu hướng tất yếu của sự phát triển 
giáo dục kỹ thuật trên thế giới. Họ cũng đã giúp đỡ và góp ý kiến cho chúng tôi trong quá 
trình thực hiện CDIO. Đặc biệt, vào cuối mỗi năm, chúng tôi đã mời chuyên gia ngoài trường 
cùng tham gia đánh giá quá trình thực hiện CDIO tại Khoa. Qua các đánh giá và phản hồi 
này Khoa sẽ có các kế hoạch và định hướng triển khai phù hợp cho các năm tiếp theo. 
 
Vào cuối năm 2011, chúng tôi cũng đã tổ chức chuyến tham quan học tập cho 15 giảng viên 
tại các trường Đại học khác trong khu vực mà họ cũng đã triển khai CDIO cho hoạt động dạy 
và học. Chuyến tham quan là động lực nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện CDIO tại trường. 
Qua chuyến đi này, các giảng viên chứng kiến tận mắt và hiểu biết hơn về việc áp dụng 
CDIO tại những môi trường khác trên thế giới cũng như học tập những kinh nghiệm quí báu 
từ các đồng nghiệp nước bạn khi áp dụng mô hình CDIO vào giảng dạy. 
 
 
THỰC HIỆN CÁC KHÓA HỌC  
 
Trong năm học 2011 - 2012, chúng tôi thực hiện việc giảng dạy và học tập theo CDIO cho 5 
khóa học khác nhau. Song song, các giảng viên đã chuẩn bị đề cương môn học và các tài 
liệu giảng dạy (bao gồm: slide bài giảng, bài tập thực hành, đồ án, phương pháp đánh giá, 
tiến độ giảng dạy,…) cho chương trình học của năm tới. Các đề cương này sẽ được xem xét 
lại và được phê duyệt bởi hội đồng khoa học. Đến nay, chúng tôi đã và đang hoàn thành 20 
đề cương môn học và tài liệu giảng dạy môn học mới. Ngoài ra, chúng tôi còn mời các giảng 
viên của các khoa khác mà đang giảng dạy các môn cơ sở cho Khoa CNTT như Toán, Vật 
lý, Điện tử… cùng tham gia góp ý và điều chỉnh đề cương môn học để có thể tích hợp CDIO 
vào quá trình giảng dạy cho sinh viên. Sau mỗi khóa học, Khoa lại tiến hành đánh giá, rút 
kinh nghiệm, và cập nhật các đề cương cũng như tài liệu giảng dạy cho phù hợp. Như vậy, 
mỗi một bộ đề cương môn học và tài liệu giảng dạy sẽ được liên tục cập nhật và cải tiến cho 
phù hợp với chuẩn đầu ra nếu có thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của xã hội. 
 
Sau mỗi học kỳ, chúng tôi đã thực hiện các cuộc khảo sát khác nhau để tổng kết mức độ 
hiệu quả của việc áp dụng CDIO vào mỗi môn học cũng như toàn bộ chương trình học tập. 
Theo các lần khảo sát và phản hồi, các sinh viên và giảng viên đều hài lòng với sự thay đổi 
tích cực. Sinh viên có thêm nhiều hoạt động và có cơ hội học tập thêm nhiều kiến thức mới 
một cách chuyên sâu, cụ thể hơn. Tuy nhiên, các giảng viên lại lo lắng nhiều hơn bởi trong 
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năm tới, các môn học áp dụng CDIO sẽ được thực hiện nhiều hơn. Qua đó, áp lực đối với 
giảng viên sẽ tăng lên bởi sự thiếu thốn về nhân lực và cơ sở vật chất. 
 
Đối với các sinh viên mới nhập học, Khoa đã tiến hành các khóa đào tạo về phương pháp 
học tập tích cực và các kỹ năng CDIO. Sinh viên tỏ ra rất hào hứng với các kiến thức và kỹ 
năng có được. Điều này thực sự có lợi cho sinh viên khi mới bỡ ngỡ vào một môi trường 
học tập hoàn toàn thay đổi so với khi học ở phổ thông. Dự kiến, đối với khóa tuyển năm học 
này (2012-2013), chúng tôi sẽ tiến hành khóa học với nhiều chủ đề phong phú và thời gian 
dài hơn.  
 
 
ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH HỌC 
 
Việc đánh giá sinh viên và đánh giá cả chương trình luôn là chủ đề quan trọng của Khoa 
trong quá trình áp dụng CDIO. Trong quá khứ, các giảng viên đánh giá sinh viên theo cách 
riêng của mình. Tuy nhiên, khi áp dụng CDIO, đề cương môn học mới đưa ra chuẩn đầu ra 
cho môn học rất rõ ràng kèm theo cách thức và mức độ đánh giá sinh viên trên các chuẩn 
đầu ra này. Qua đó, các giảng viên khác nhau cùng tham gia giảng dạy sẽ có cơ sở và cách 
thức thực hiện quá trình dạy và học phù hợp để sinh viên có thể đạt được các chuẩn đầu ra 
như mong đợi. Điều này sẽ đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập tại Khoa. 
Bên cạnh việc đánh giá sinh viên, toàn bộ việc áp dụng CDIO cho Khoa đều được chuyên 
gia ngoài đánh giá vào cuối mỗi năm. Đây cũng là cơ hội để Khoa có được những nhận xét 
và lời khuyên phù hợp nhằm áp dụng CDIO tốt hơn cho các năm sắp tới.  
 
 
TƯƠNG LAI 
 
Hiện tại, chúng tôi đang ở năm thứ 3 của dự án. Vào cuối mỗi năm, chúng tôi đã thực hiện 
tự đánh giá dựa trên 12 tiêu chuẩn CDIO để biết được chúng tôi đã làm được gì và sẽ tiếp 
tục những gì trong tương lai. Trong năm thứ 3, chúng tôi đã lên kế hoạch như sau: 

• Tiếp tục các khóa huấn luyện cho giảng viên để nâng cao Kiến thức nghề nghiệp 
chuyên môn và Kỹ năng giảng dạy (Tiêu chuẩn 9 và 10). 

• Sửa đổi và cải thiện những Chuẩn đầu ra (Tiêu chuẩn 2), Chương trình giảng dạy 
tích hợp (Tiêu chuẩn 3), Giới thiệu về CNTT (Tiêu chuẩn 4), Hoạt động học tập (Tiêu 
chuẩn 8), Đánh giá học tập (Tiêu chuẩn 11) và Đánh giá chương trình (Tiêu chuẩn 
12). 

• Chuẩn bị không gian làm việc mới (Tiêu chuẩn 6) để tăng cường trải nghiệm học tập  
• Nâng cao nhận thức của sinh viên, giảng viên, trong việc áp dụng CDIO (Tiêu chuẩn 

1) 
 
Ngoài các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm thứ 3, kế hoạch thực hiện CDIO cho các môn 
học trong học kỳ tới cũng đang được xem xét cẩn thận. Đặc biệt, tình trạng thiếu giáo viên là 
một vấn đề lớn cần được giải quyết. 
 
 
TỰ ĐÁNH GIÁ 
 
Để theo dõi quá trình phát triển của CDIO, chúng tôi đã thực hiện tự đánh giá thường xuyên, 
chẳng hạn như sẽ đánh giá sau 6 tháng, 1 năm và 2 năm. Dưới đây là bảng đánh giá trong 2 
năm đầu thực hiện: 
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Bảng 1 -  Tự đánh giá sau 2 năm thực hiện CDIO 
  

TIÊU CHUẨN 
CDIO 

 
BẰNG CHỨNG 

ĐÁNH 
GIÁ 

NĂM 1 

ĐÁNH 
GIÁ 

NĂM 2 
1 Ngữ cảnh • Chuần đầu ra mới trên cơ sở CDIO và 

chương trình đào tạo tích hợp được phê 
duyệt. 
• Đã thực hiện 5 môn học. 
• Các giảng viên được đào tạo về kiến thức 
chuyên môn và kỹ năng giảng dạy 

2 3 

2 Chuẩn đầu ra • Chuẩn đầu ra trên cơ sở CDIO đã được 
phê duyệt và tích hợp trong các môn học 
• Chương trình đào tạo đã được sửa đổi để 
phù hợp với chuẩn đầu ra. 

2 3 

3 Chương trình 
Đào tạo thích 
hợp 

• Chương trình giảng dạy đã được thiết kế 
lại để phù hợp với  kỹ năng CDIO. 
• Các môn học đã được điểu chỉnh để đảm 
bảo tính thống nhất giữa các môn học 
trong suốt 4 năm đào tạo. 
• 5 môn học đầu tiên đã được giảng dạy 
chính thức. 

1.5 2 

4 Giới thiệu về Kỹ 
thuật 

• Môn học Nhập môn CNTT 1&2 đã được 
giảng dạy cho sinh viên khóa 2011 – 2012. 
• Môn học Kỹ năng mềm cũng đã được 
giảng dạy ở học kì 2 năm học 2011-2012. 

1 3 

5 Các trải nghiệm 
Thiết kế - Triển 
khai 

•  Các sinh viên được tham gia các đồ án 
môn học thể hiện trải nghiệm việc thiết kế 
và triển khai ở cấp độ đơn giản (năm 1) 
• Các giảng viên được đào tạo bởi các 
chuyên gia về cách tổ chức môn học nhằm 
thể hiện các trải nghiệm thiết kế-triển khai 

2 2 

6 Không gian làm 
việc Kỹ thuật  

• Xây dựng dự án trang bị không gian giảng 
dạy và học tập theo CDIO trong thời gian 7 
năm. 
• Bắt đầu xây dựng các thiết bị, cơ sở vật 
chất mới đáp ứng CDIO. 

1 1.5 

7 Các trải nghiệm 
Học tập tích 
hợp 

• 15 môn học đã được sửa đổi và đáp ứng 
theo chuẩn CDIO. 
• 5 môn học đầu tiên đã được tiến hành 
giảng dạy. 

1.5 2 

8 Học tập chủ 
động 

• Có 5 môn học thí điểm được áp dụng để 
SV học tập năng động hơn 
• Thực hiện việc học tập chủ động cho tất 
cả các môn học. 

0.5 2 

9 Nâng cao năng 
lực giảng viên 

• Các giảng viên trẻ tham gia các khóa học 
đào tạo chuyên nghiệp để hoàn thiện các 
kỹ năng 
• Các giảng viên cùng thảo luận về đề 
cương môn học và kiến thức chuyên ngành 

0.5 2.5 

10 Nâng cao năng 
lực Giảng dạy 
của giảng viên 

• Tất cả các giảng viên  trải qua khóa học 
về kỹ năng giảng dạy 
• Mỗi năm, đều có hội thảo thảo luận về kỹ 
năng giảng dạy và phương pháp giảng dạy 

1 2.5 
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• Phần lớn các giảng viên đều tham gia 
khóa đào tạo kỹ năng về CDIO 

11 Đánh giá học 
tập 

• Đánh giá kỹ năng cá nhân, kỹ năng CDIO 
và các kỹ năng liên quan.  
• Việc đánh giá thực hiện 02 lần trong một 

môn học. 

1 2 

12 Kiểm định 
chương trình 

• Việc đánh giá ngoài chương trình được 
thực hiện 2 lần.  
• Đánh giá thực hiện vào cuối mỗi năm 

1 2 

 
 
MỘT SỐ THÁCH THỨC 
 
Với tham vọng lớn, Khoa CNTT muốn tiến hành thực hiện thay đổi một cách toàn diện các 
hoạt động giảng dạy và học tập dựa trên 12 tiêu chuẩn của CDIO và áp dụng trên một diện 
rộng là toàn bộ chương trình đào tạo chính qui với hơn 2200 sinh viên. Do đó, quá trình thực 
hiện dự án ảnh hưởng đến toàn bộ các giảng viên, nhân viên trong Khoa và toàn bộ sinh 
viên chính quy của Khoa.  
 
Giảng viên đang chịu áp lực rất lớn về thời gian chuẩn bị và tham gia giảng dạy theo 
phương pháp mới. Hiện tại, nếu tính trên số lượng sinh viên, nhân sự của Khoa cũng còn 
khá mỏng. Do đó, việc áp dụng cách thức dạy và học mới theo CDIO lại đòi hỏi thêm khá 
nhiều thời gian và công sức của các giảng viên.  
 
Mặc dù các giảng viên đều đã có chứng chỉ giảng dạy trước khi trở thành giảng viên của 
Khoa. Tuy nhiên, để thực hiện được đề án này, các giảng viên đều phải được nâng cao các 
kỹ năng và kiến thức liên quan, cụ thể các kỹ năng tích hợp kỹ năng cá nhân, kỹ năng nhóm, 
kỹ năng CDIO vào bài giảng. 
 
Số lượng sinh viên hiện tại là rất lớn (mỗi khóa tuyển khoảng 550 sinh viên), nên lớp học rất 
đông. Do vậy, các phương pháp dạy học tích cực và các hoạt động trong lớp, cũng như khi 
thực hiện đồ án môn học cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có thêm các giảng 
viên trợ giảng hỗ trợ và điều kiện cơ sở vật chất phù hợp hơn.  
 
Hiện tại, môi trường và không gian học tập chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn của CDIO. 
Do vậy, trong thời gian ngắn sắp tới, Khoa và Trường cần có sự cải tạo, bổ sung và đổi mới 
không gian học tập nhằm khuyến khích các kỹ năng của sinh viên. 
 
Tổ triển khai dự án chưa được đào tạo  về: cách thức tổ chức, quản lý và điều hành dự án 
giáo dục và đào tạo Đại học. 
 
 
MỘT SỐ KINH NGHIỆM 
 
Để triển khai tốt dự án, vấn đề quan trọng nhất là: nhận thức và quyết tâm thực hiện từ các 
cấp lãnh đạo cấp cao đến các giảng viên, nhân viên trong Khoa khi thực hiện CDIO. Trong 
quá trình thực hiện dự án, các cá nhân liên quan cần phối hợp nhịp nhàng và cùng nhau 
thực hiện các công việc nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Đối với Khoa, chúng tôi đang cố 
gắng từng bước hình thành và xây dựng ”Văn hóa CDIO” cho giảng viên trong các hoạt 
động dạy và học. 
 
CDIO là một phương pháp giáo dục khung nhằm cải tiến các hoạt động giảng dạy và học tập 
trong môi trường Đại học cho các ngành kỹ thuật nhằm bám sát các yêu cầu và đòi hỏi từ 
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thực tế. Bên cạnh việc áp dụng khá hiệu quả cho các ngành kỹ thuật, mô hình CDIO có thể 
được xem xét và điều chỉnh nhằm đáp ứng các mục tiêu cho các ngành ngoài kỹ thuật. Tuy 
nhiên, đơn vị áp dụng cần phải hiểu rõ về bản chất của mô hình CDIO để có thể có các điều 
chỉnh phù hợp cho các ngành này.  
 
Trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi nhận thấy khá nhiều điều bất cập trong giáo dục 
đại học hiện nay. Lâu nay, những điều này mọi người đều có thể cảm nhận được, nhưng khi 
thực hiện một cách bài bản và khoa học thì các vấn đề này được nhận diện một cách rõ 
ràng và tự nhiên. 
 
 
TỔNG KẾT 
 
Bài báo này tóm lược công việc mà  khoa CNTT trường đại học Khoa học Tự nhiên , đại học 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh áp dụng CDIO trong 2 năm qua. Bài báo cũng nêu lên những hoạt 
động của Khoa trong hơn 2 năm qua. Bên cạnh đó, bài báo cũng đưa ra những nhận định 
mang tính chủ quan của Khoa trong quá trình thực hiện dự án. Việc tự đánh giá sau mỗi 
năm cho thấy sự tiến bộ của Khoa trên các tiêu chuẩn CDIO và định hướng cho các năm 
tiếp theo. Cho đến nay, khoa đã thực hiện rất nhiều công việc và nỗ lực hết sức để nâng cao 
chất lượng dạy và học. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên tham gia và báo cáo tại các 
hội nghị Quốc tế về CDIO trên thế giới. 
 
Trong năm thứ 3 của dự án, Khoa CNTT sẽ điều chỉnh, hoàn thiện những việc đã thực hiện 
trong 2 năm qua và tiếp tục áp dụng CDIO cho nhiều khóa học hơn nữa. Các tiêu chuẩn còn 
lại của CDIO, chẳng hạn như tiêu chuẩn 5, tiêu chuẩn 7 sẽ được xem xét và đưa vào kế 
hoạch triển khai. 
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Thông tin tác giả 
 
TS. Đinh Bá Tiến hiện đang là Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ 
thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM. Tiến tốt nghiệp 
Tiến Sĩ ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Huddersfield, Anh Quốc vào năm 2007. Hiện 
tại, anh là một trong những thành viên quan trọng thuộc nhóm triển khai CDIO cho Khoa 
Công nghệ thông tin với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học tại Khoa. 
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toán mềm và các hệ thống chuyên gia. 
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NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 
 

 
Tran Thai Son, Huynh Thuy Bao Tran, Tran Trung Dung, Pham Nguyen Cuong, Dang 

Binh Phuong, Nguyen Dinh Thuc, Cao Dang Tan, 
Dong Thi Bich Thuy, Le Hoai Bac 

 
Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG-HCM 

 
 
TÓM TẮT 
 
Chúng tôi trình bày kinh nghiệm trong quá trình thiết kế, xây dựng và tiến hành giảng dạy 
môn học giới thiệu công nghệ thông tin cho sinh viên năm 1 theo yêu cầu định chuẩn của 
chương trình CDIO. Mục tiêu của môn học này là giới thiệu cho sinh viên các khái niệm đi từ 
cơ bản đến nâng cao của ngành IT thông qua cấu trúc hệ thống giáo trình, các ứng dụng 
của IT trong đời sống xã hội, các hướng nghiên cứu và triển vọng nghề nghiệp đối với IT. 
Chúng tôi cũng ghi nhận một số kinh nghiệm trong việc triển khai giảng dạy theo cách tiếp 
cận dựa trên đồ án qua đó giới thiệu cho các sinh viên các kỹ năng liên quan đến giao tiếp 
cá nhân, thái độ chuyên nghiệp và các chuẩn mực đạo đức trong IT. Sau cùng, chúng tôi 
đưa ra một số kết luận và ghi nhận đúc kết được từ việc triển khai môn học này. 
 
 
TỪ KHÓA  
 
Giới thiệu IT, các khái niệm IT, tiếp cận giảng dạy dựa trên đồ án, kỹ năng giao tiếp cá nhân, 
thái độ hành xử chuyên nghiệp. 
 
 
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 
 
Trong quy trình xây dựng chương trình theo mô hình CDIO, việc xây dựng môn học giới 
thiệu tổng quan của ngành học dành cho sinh viên năm nhất đóng vai trò quan trọng trong 
việc xác định mức độ đạt chuẩn CDIO của toàn bộ chương trình. Mục tiêu hình thành của 
môn học này giúp cho sinh viên năm nhất có cái nhìn tổng quát về cấu trúc ngành mà mình 
sẽ theo học trong suốt 4 năm, đồng thời giúp cho sinh viên có cái nhìn cụ thể về vị trí và vai 
trò của ngành công nghệ thông tin trong điều kiện và môi trường xã hội cụ thể tại Việt Nam 
và trên thế giới. Môn học nhập môn công nghệ thông tin sẽ giúp nâng tầm nhìn và nhận thức 
của sinh viên về nghề nghiệp liên quan đến công nghệ thông tin từ đó giúp sinh viên tự tin 
trong việc định hướng nghề nghiệp để theo đuổi trong suốt quá trình học tập tại Đại học và 
sau Đại học. Bên cạnh đó, môn học Nhập môn công nghệ thông tin cũng giúp cho sinh viên  
nhận biết sự hiện diện và tầm quan trọng của các kỹ năng và thái độ cần thiết mà một người 
làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin cần có.  Chính từ xuất phát điểm 
với các mục tiêu trên việc xây dựng chuẩn đầu ra cho môn học đóng vai trò hết sức quan 
trọng và cần được xác định tại bước đầu tiên trong quy trình xây dựng đề cương của môn 
học này.      
 
 
XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA- ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 
 
Như chúng ta đã biết trong chuẩn đầu ra của một môn học xây dựng theo tiêu chuẩn CDIO 
cần có các phần liên quan đến kiến thức của nội dung môn học, kỹ năng và thái độ. Phần 
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kiến thức được xây dựng dựa trên nội dung của môn học “Tin học cơ sở” đã tồn tại trong 
chương trình cũ và mở rộng thêm phần kiến thức giới thiệu đến chuyên ngành. Phần kỹ 
năng và thái độ được xây dựng dựa trên quá trình khảo sát đánh giá các yêu cầu từ phía 
doanh nghiệp đối với nhân viên IT. Qua kết quả khảo sát, bên cạnh các yêu cầu về kỹ năng 
như làm việc nhóm, thái độ làm việc chuyên nghiệp, biết và tuân thủ các cam kết, v.v...,  
chúng tôi thấy cần bổ sung thêm phần nội dung liên quan đến Đạo đức nghề nghiệp vào 
trong nội dung môn học này. Do lượng kiến thức quá nhiều không đủ chuyển tải trong một 
học kỳ, nên môn học Nhập môn công nghệ thông tin được chia làm hai phần 1 và 2 với thời 
lượng 30 tiết lý thuyết và 45 tiết thực hành cho mỗi phần. Việc xây dựng nội dung của chuẩn 
đầu ra có thể tóm tắt qua sơ đồ của hình dưới đây. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1: Mô tả các nguồn thông tin thu thập để xây dựng chuẩn đầu ra của môn học. 
 
Hình 1 mô tả các nguồn thông tin cần thiết mà chúng ta cần biết để xây dựng chuẩn đầu ra 
của môn học Nhập môn công nghệ thông tin. Sơ đồ trên có thể áp dụng cho các môn học 
khác có nội dung mang tính tổng quát như môn học nhập môn công nghệ thông tin. Nội 
dung trong Hình 1 có thể giải thích như sau: 
 

a) Khảo sát yêu cầu từ phía doanh nghiệp sẽ cho chúng ta hiểu hai vấn đề. Vấn đề thứ 
nhất là các yêu cầu của doanh nghiệp làm việc trong ngành CNTT, họ là khách hàng 
trực tiếp sẽ sử dụng kết quả đào tạo của Khoa CNTT, chính là các sinh viên tốt 
nghiệp ra trường hàng năm của Khoa. Do đó ý kiến của khối doanh nghiệp liên quan 
đến IT sẽ cho chúng ta có cái nhìn chi tiết và cụ thể các yêu cầu về kỹ năng, thái độ 
và kiến thức. Riêng đối với môn Nhập môn CNTT thì kỹ năng và thái độ chiếm vị trí 
quan trọng hơn khối kiến thức được cung cấp từ khảo sát các yêu cầu của khối 
doanh nghiệp. Vấn đề thứ hai chính là xu hướng dịch chuyển trong yêu cầu về công 
việc tại các doanh nghiệp liên quan đến IT. Ví dụ tiêu biểu như nếu một doanh 
nghiệp chuyên làm gia công phần mềm cho nước ngoài thì đòi hỏi nhân viên chỉ ở 
mức có thể hiểu rõ một vài ngôn ngữ lập trình mà họ cần nhưng đối với doanh 
nghiệp đang nỗ lực hướng đến xây dựng dòng sản phẩm IT cho riêng mình thì yêu 
cầu đối với nhân viên không chỉ dừng lại ở việc biết sử dụng thành thạo các ngôn 
ngữ lập trình mà cần có kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành tương ứng với 
dòng sản phẩm phần mềm mà công ty đang phát triển. Điều này có thể thấy rõ qua 
yêu cầu của các doanh nghiệp IT lớn của Việt Nam như VNG hay FSOFT trong thời 
gian gần đây. Chính từ sự dịch chuyễn nhu cầu này từ phía doanh nghiệp sẽ làm 
phát sinh yêu cầu mới đối với sinh viên vừa mới tốt nghiệp, qua đó gây ảnh hưởng 
lên nhu cầu phải cập nhật chương trình đào tạo tại trường Đại học.  

Khảo sát yêu cầu từ phía doanh nghiệp 

Nội dung của môn Tin học cơ sở Khảo sát thực trạng ngành của Khoa CNTT 
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b) Khảo sát thực trạng tại Khoa CNTT sẽ cho chúng ta biết năng lực đào tạo, nguồn 

nhân sự và các hướng nghiên cứu cụ thể tại của Khoa. Qua đó giúp cho Khoa có 
định hướng trong việc phát triển nguồn nhân sự theo các hướng cần thiết mà các hạt 
mầm của nguồn nhân lực này chính là những sinh viên đang theo học chương trình 
CDIO từ năm 1. Khi đó các định hướng của Khoa sẽ được phản ánh qua chương 
trình đào tạo và các nghiên cứu sẽ được giới thiệu cho sinh viên năm 1 thông qua nội 
dung môn Nhập môn CNTT. Qua đó giúp cho sinh viên có cái nhìn chi tiết hơn, cụ 
thể hơn về chương trình mà Khoa CNTT đang cung cấp cho các sinh viên, các 
hướng nghiên cứu mà Khoa CNTT đang thực hiện, cùng song hành với nghề nghiệp 
tương lai mà sinh viên lựa chọn và hướng đến. Ngoài ra khảo sát này giúp cho Khoa 
thấy được khoảng cách giữa đào tạo và nghiên cứu của Khoa với yêu cầu thực tế 
của xã hội, hay khoảng cách giữa Việt Nam và thế giới trong từng chuyên ngành. Sự 
chênh lệch này cũng sẽ được chuyển tải phần nào đến sinh viên thông qua quá trình 
làm đồ án của sinh viên trong môn Nhập môn CNTT. 
 

 
 

Hình 2: Một số chuẩn đầu ra liên quan đến khối Kiến thức của môn  
Nhập môn Công Nghệ Thông Tin 

 
c) Nội dung của môn Tin học cơ sở chính là môn học đầu tiên mà sinh viên năm 1 đang 

theo học trong chương trình đào tạo của Khoa trước khi tham gia vào chương trình 
CDIO. Nội dung của môn học này cũng nhằm giới thiệu cho sinh viên các khái niệm 
cơ bản về công nghệ thông tin, lịch sử phát triển công nghệ thông tin và các kỹ năng 
làm việc sử dụng các công cụ hổ trợ trên máy tính cho việc viết báo cáo và làm bảng 
tính. Trên cơ sở tận dụng lượng kiến thức cần thiết từ môn học này và bổ sung thêm 
lượng kiến thức mới, thay đổi cách giảng dạy để bổ sung thêm các kỹ năng và thái 
độ làm việc cho sinh viên, nội dung của môn học Tin học cơ sở được dùng làm mốc 
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để so sánh qua đó thấy được những điểm thay đổi của chương trình mới theo cách 
tiếp cận CDIO.    

 
Một điểm cần lưu ý trong Hình 1 đó là vấn đề liên quan đến “Kỹ năng”. Theo quan sát trong 
thực tế chúng ta thấy kỹ năng có thể chia làm hai loại đó là kỹ năng làm việc, hay còn gọi là 
kỹ năng mềm, và kỹ năng thực hiện công việc hay còn gọi là kỹ năng chuyên môn liên quan 
trực tiếp đến cách vận dụng nội dung của môn học để giải quyết vấn đề. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Hình 3: Nội dung chính đề cương môn học Nhập môn Công Nghệ Thông Tin 
 
Ban biên soạn mẫu đề cương của Khoa CNTT đã khéo léo tách phần kỹ năng này thành hai 
phần trong đó phần kỹ năng làm việc hay kỹ năng mềm sẽ được quy định thành nhóm kỹ 
năng chung mà môn học nào cũng nên xem xét có sử dụng hay không và kỹ năng thực hiện 

Kiến thức 

Giới thiệu tổng quan CNTT 

Khái niệm / Kiến thức cơ sở CNTT 

Hệ Điều Hành / Mạng /Internet/ Virus 

Văn bản / Bảng tính / Trình bày 

Giới thiệu khái quát về nghề nghiệp 
CNTT 

Khái niệm Phân tích / Thiết kế / Xây 
dựng  /Thử nghiệm 

Đạo đức nghề nghiệp 

Kỹ năng 

Kỹ năng mềm 

Kỹ năng chuyên môn 

Thái độ 

Biết và tuân thủ các quy 
định 

Thể hiện sự cam kết khi 
nhận công việc 

Kiến thức 

Giới thiệu ngành nghề và Khoa CNTT 

Giới thiệu ngành Hệ Thống Thông Tin 

Giới thiệu ngành Công Nghệ Phần 
Mềm 

Giới thiệu ngành Mạng Máy Tính và 
Viễn Thông 

Giới thiệu ngành Khoa Học Máy Tính 

Giới thiệu ngành Công Nghệ Tri Thức 

Giới thiệu ngành Thị Giác Máy Tính 
và Khoa Học Rô bốt 

Kỹ năng 

Kỹ năng mềm 

Kỹ năng chuyên môn 

Thái độ 

Hành xử chuyên nghiệp: 
Biết và tuân thủ các quy 

định 

Trung thực và thể hiện sự 
cam kết khi nhận công việc 

- Kỹ năng tìm kiếm thông tin 
qua internet 

- Kỹ năng quét, phát hiện và 
diệt virus máy tính 

- Kỹ năng chế bản văn bản 

- Kỹ năng trình bày trước 
đám đông 

- Kỹ năng … 

Giới thiệu các nghiên cứu liên ngành 

- Kỹ năng suy nghĩ giải quyết 
vấn đề 

- Kỹ năng sử dụng/đánh giá 
phần mềm chuyên dụng 

- Kỹ năng đọc hiểu và biết 
cách thực hiện đúng theo 
sách hướng dẫn   

- Kỹ năng khảo sát một vấn 
đề được cho trước 

- Kỹ năng … 

Nhập Môn CNTT 1 
(30 LT + 45 TH) 

Nhập Môn CNTT 2 
(30 LT + 45 TH) 
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công việc sẽ được định nghĩa bởi nhóm xây dựng đề cương chi tiết dựa trên nội dung cụ thể 
của môn học. Hình 2 mô tả một phần nội dung chi tiết của chuẩn đầu ra của môn học. Lưu ý 
khi định nghĩa chuẩn đầu ra chúng ta cũng cần xác định cột ITU (Introduction, Teaching, 
Utilization). Các xác định trong cột ITU sẽ ảnh hưởng tới trọng tâm cho bài tập, đồ án và đề 
thi để đánh giá quá trình học tập và tiếp thu nội dung môn học của sinh viên. Hình 3 mô tả 
các khối kiến thức, kỹ năng và thái độ chính trong môn Nhập môn Công Nghệ Thông Tin 1 
và 2. Trong đó nội dung của phần Nhập môn Công Nghệ Thông Tin 1 chú trọng vào việc giới 
thiệu tổng quát về Công Nghệ Thông Tin, các khái niệm về qui trình công nghệ, qui trình sản 
xuất và vai trò của Công Nghệ Thông Tin đối với xã hội. Trong khi nội dung của phần Nhập 
môn Công Nghệ Thông Tin 2 chú trọng giới thiệu đến các hướng đào tạo, các nhánh nghiên 
cứu và so sánh tương ứng với các cơ hội nghề nghiệp có thể có trong từng hướng chuyên 
môn. Qua đó giúp cho sinh viên thấy rõ lộ trình và ý nghĩa của các môn học cho việc xây 
dựng con đường dẫn tới nghề nghiệp tương lai. Nói cách khác chúng ta có thể xem nội dung 
của Nhập môn Công Nghệ Thông Tin 1 là cái nhìn từ bên ngoài đối với ngành Công Nghệ 
Thông Tin và nội dung của Nhập môn Công Nghệ Thông Tin 2 là cái nhìn chi tiết bên trong 
ngành Công Nghệ Thông Tin. Với cách chia thông tin dưới dạng 3 khối như Hình 3 trên, 
chúng ta có thể thấy rằng 
 

• Kiến thức là các khái niệm, công thức, phương pháp, thuật toán mà môn học cần 
chuyển tải cho sinh viên. 

• Kỹ năng chuyên môn (technical skill) là các kỹ năng cần thiết liên quan đến khối kiến 
thức của môn học cần chuyển tải cho sinh viên, giúp cho sinh viên có khả năng vận 
dụng kiến thức vừa học vào giải quyết các bài tập, đồ án hay vấn đề được giao. 

• Thái độ và  kỹ năng mềm (soft skill) là các thái độ và kỹ năng giúp hổ trợ sinh viên 
học khối kiến thức, tương tác với môi trường làm việc và hoàn thiện kỹ năng chuyên 
môn trong thời gian nhanh nhất và đạt được hiệu quả tốt nhất. 

 
Trong Hình 3 chúng ta có thể thấy nội dung của các môn học Nhập môn Công Nghệ Thông 
Tin khi được soạn thảo theo chuẩn đề cương CDIO thì đều phải có 3 khối liên quan đến Kiến 
thức, Kỹ năng và Thái độ. Việc liên kết giữa các khối Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ sẽ được 
thể hiện trong cách chúng ta tiến hành giảng dạy theo cách tiếp cận CDIO.   
 
 
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THEO CÁCH TIẾP CẬN CDIO 
 
Như trên đã nêu, việc liên kết các khối Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ hoàn toàn phụ thuộc 
vào cách chúng ta tiến hành giảng dạy sinh viên theo cách tiếp cận CDIO. Trong đó các khái 
niệm CDIO có thể hiểu theo cách tiếp cận sau đây: 
 

• C (Conceive) – Hình thành ý tưởng: chúng ta giả định sinh viên đã có những kiến 
thức và kỹ năng cần thiết để quan sát, khảo sát, đánh giá và phát hiện các vấn đề 
nảy sinh của một hệ thống đang vận hành trong thực tế, từ đó nảy sinh ý tường cải 
tiến hay giải quyết vấn đề còn tồn đọng của hệ thống hiện tại, giúp cho hệ thống vận 
hành tốt hơn hoặc có thể tiến xa hơn là đề ra một giải pháp mới thay thế hệ thống 
hiện có. Như vậy quá trình học trên lớp có thể xem như một cuộc trao đổi và thảo 
luận về ưu khuyết điểm và giải pháp cho hoạt động của một hệ thống. Sinh viên sẽ 
tự học thông qua việc tìm tài liệu, đọc tài liệu và suy ngẫm trước khi vào lớp. Tại 
những buổi học sau đó, sinh viên sẽ thảo luận tại lớp để tìm câu trả lời thích hợp cho 
câu hỏi “Làm thế nào cho hệ thống hoạt động tốt hơn?” hay “Làm thế nào cho cuộc 
sống tốt và tiện nghi hơn?”. Quá trình tiếp thu kiến thức mới theo cách tiếp cận hình 
thành ý tưởng đặt vai trò của sinh viên trở thành vị trí trung tâm và chủ động trong 
việc thu thập và phân tích thông tin.   
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• D (Design) – Thiết kế: Giảng viên nêu các yêu cầu về sản phẩm và điều kiện môi 
trường để sử dụng một loại sản phẩm cụ thể nào đó. Sinh viên tự suy nghĩ xây dựng 
cách thiết kế sản phẩm hoặc xây dựng mô hình bài toán thể hiện các đặc tả của sản 
phẩm và điều kiện môi trường tương ứng dưới sự quan sát và giúp đỡ của giảng 
viên.   

•  I (Implement) - Triển khai:  Giảng viên nêu chi tiết thiết kế hay mô hình bài toán. Sinh 
viên tự suy nghĩ và đưa ra cách triển khai sản xuất sản phẩm dựa theo bản thiết kế 
hay giải mô hình bài toán được cho dưới sự quan sát và giúp đỡ của giảng viên sao 
cho sinh viên có thể tạo ra sản phẩm (lời giải) phù hợp với đặc tả thiết kế hay mô 
hình bài toán cho trước. 

• O (Operate) – Vận hành: Giảng viên cung cấp các yêu cầu về sản phẩm, sơ đồ thiết 
kế sản phẩm hay mô hình bài toán và lời giải chi tiết tương ứng. Sinh viên thực hiện 
lại các bước lời giải của giảng viên đưa ra để đạt được sản phẩm. Sau đó, sinh viên 
tự so sánh và đánh giá các bước thực hiện xem kết quả thu được có phù hợp yêu 
cầu sản phẩm ban đầu đưa ra hay không. 

 
Dựa trên cách tiếp cận trên về CDIO, quá trình giảng dạy môn Nhập môn Công Nghệ Thông 
Tin đã sử dụng linh động mô hình chỉ có C hay chỉ có D hay kết hợp D-I hay I-O hay chỉ có O 
trong các buổi giàng lý thuyết và thực hành. 
   

 
PHƯƠNG PHÁP TRẢI NGHIỆM C-D-I-O DỰA TRÊN ĐỒ ÁN 
 
Trong cách tiếp cận giảng dạy theo mô hình CDIO thì tiêu chí giúp cho sinh viên trải nghiệm 
qua các quá trình C-D-I-O càng sớm càng tốt luôn được xem xét và cân nhắc, quá trình trải 
nghiệm này sẽ giúp cho sinh viên có khả năng tích lũy kinh nghiệm và có thể nhận biết được 
mục tiêu và nhiệm vụ trong từng giai đoạn C-D-I-O khi gặp các vấn đề thực tế. Tuy nhiên, 
khi giảng dạy theo cách tiếp cận này thật sự rất khó để có thể áp dụng cùng lúc cả 4 mức C-
D-I-O cho sinh viên do các yếu tố sau 

• Thời gian hạn chế 
• Kiến thức và kỹ năng của sinh viên không đủ để thực hiện cả 4 giai đoạn. 

 
Trong nội dung môn Nhập môn Công Nghệ Thông Tin, chúng ta nhận thấy có sự giao thoa 
giữa các bước Phân tích / Thiết kế / Xây dựng / Thử nghiệm với các mức C-D-I-O, tuy nhiên 
do sinh viên chưa đủ khả năng lập trình cần thiết nên đồ án cho sinh viên năm 1 không thể 
là qui trình xây dựng một phần mềm. Khi đó đồ án cho sinh viên năm 1 đã được chuyển 
thành việc Phân tích / Thiết kế / Xây dựng / Thử nghiệm một ngôi nhà từ chất liệu là giấy 
báo, que tăm và hồ có các yêu cầu và đặc tả như sau:  
 

a) Yêu cầu  
Xây dựng một mô hình căn nhà có khả năng không thấm nước và chịu được trọng 
lượng của một chai nước 330 ml dựa trên các nguyên liệu từ giấy báo và que tăm. Bên 
cạnh sản phẩm sinh viên cần làm việc theo nhóm, lập bảng chấm công, lập bảng theo 
dõi tiến độ công việc, tính tiền lương, tính giá thành sản phẩm, viết báo cáo quá trình 
tiến hành công việc cho từng công đoạn và trình bày giải pháp trước lớp. 

b) Đặc tả nguyên vật liệu 
- Ba tờ báo (tuổi trẻ, thanh niên, sggp, v.v…) 
- 250 que tăm (5 gói que tăm xỉa răng)  
- 3 lọ keo để dán giấy 
- 1 chai pet có dung tích 330 ml có chứa nước dùng để kiểm tra chất lượng sản phẩm 
- Kích thước ngôi nhà không được lớn hơn 20 x 20 x 20 cm 
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Do nội dung đồ án đã quy định sẵn các yêu cầu và đặc tả về ngôi nhà nên trong quá trình 
thực hiện đồ án sinh viên chỉ có thể trải nghiệm các giai đoạn D-I-O tương ứng với quá trình 
Phân tích / Thiết kế / Xây dựng và Thử nghiệm như nêu trên. Trên thực tế, ngoài một đồ án 
lớn như đã nêu trên, sinh viên còn thực hiện nhiều đồ án nhỏ khác nhưng trong đó chủ yếu 
là các trải nghiệm chỉ có I hay chỉ có O hay là kết hợp của I-O.  Tuy nhiên, việc xây dựng đồ 
án không dựa trên ngành Công Nghệ Thông Tin đã gây ít nhiều tranh cãi trong giảng viên và 
trợ giảng. Mặc dù, qua đồ án trên sinh viên đã có dịp tích hợp nhiều kiến thức và kỹ năng 
chuyên môn học được trong môn học vào thực hiện đồ án.   
 
 
KINH NGHIỆM TỪ CHUYÊN GIA VÀ DOANH NGHIỆP 
 
Để giúp cho sinh viên có cái nhìn thực tế rõ ràng hơn, chúng tôi đã kết hợp với “Ngày Hội 
Việc Làm” của Khoa và mời đại diện các doanh nghiệp về Công Nghệ Thông Tin đến chia sẻ 
thêm các thông tin về cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến, văn hóa doanh nghiệp, các kỹ năng 
và kiến thức mà doanh nghiệp đòi hỏi một sinh viên mới ra trường cần có. Mục tiêu của buổi 
trao đổi với các doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên thấy được giá trị của bản thân, các điểm 
còn thiếu sót qua các yêu cầu và đòi hỏi từ phía doanh nghiệp Công Nghệ Thông Tin và của 
xã hội.  Hình 4 ghi lại một số hình ảnh diễn ra tại buổi trao đổi giữa sinh viên năm 1 và các 
chuyên gia đến từ doanh nghiệp Công Nghệ Thông Tin tại thành phố Hồ Chí Minh. 
 

  
              
            Hình 4: Trao đổi giữa doanh nghiệp Công Nghệ Thông Tin và sinh viên Khoa CNTT 
 
 
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN 
 
Một trong sự khác biệt giữa phương pháp giảng dạy theo mô hình CDIO và phương pháp 
truyền thống là cách đánh giá sinh viên. Trong cách giảng dạy theo mô hình CDIO đòi hỏi 
cách đánh giá chi tiết và cụ thể theo từng giai đoạn trong khi thực hiện đồ án. Tiêu chí chấm 
điểm và thời gian chấm điểm cần được công bố trước cho sinh viên. Đối với môn Nhập môn 
Công Nghệ Thông Tin 1 phần lý thuyết chiềm 70% và phần thực hành (hay đồ án) chiếm 
30%, đối với môn Nhập môn Công Nghệ Thông Tin 2 phần lý thuyết chiếm 40% và phần đồ 
án chiếm 60%. Hình 5 mô tả một số biểu mẫu sử dụng để đánh giá đồ án và báo cáo. 
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a) Đánh giá đồ án 

 

 
b) Đánh giá báo cáo 

 
Hình 5: Các biểu mẫu đánh giá đồ án và báo cáo của môn học Nhập môn CNTT. 

 
 
KẾT QUẢ PHẢN HỒI TỪ SINH VIÊN 
 
Kết quả phản hồi của sinh viên được thu thập cho từng lớp, kết quả phản hồi từ sinh viện mà 
môn học nhận được có 170 / 450 cho thực hành và 170 / 450 cho lý thuyết. Bảng 1 mô tả 
các kết quả tổng quát của môn học được đánh giá từ sinh viên, trong đó thang điểm được 
chia từ 1 đến 5 theo các mức độ ghi trong Bảng 2. 
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Bảng 1 
Đánh giá của sinh viên đối với môn học Nhập Môn Công Nghệ Thông Tin 1 

 
 1 2 3 4 5 NC 
Các bài tập/đồ án của sinh viên được đánh giá trên tinh 
thần xây dựng và hữu ích 

65 74 25 4 1 1 

Các bài tập/đồ án của sinh viên được đánh giá theo từng 
tiến độ thời gian 

48 72 45 4 0 4 

Giáo trình được chuẩn bị tốt 44 86 31 6 0 3 
Nội dung giáo trình được trình bày một cách có tổ chức 56 83 26 3 0 2 
Nội dung giáo trình được trình bày một cách dễ hiểu 43 78 43 4 0 2 
Tài liệu môn học (slide/tài liệu đọc thêm) được cung cấp 
bởi giảng viên theo một cách có tổ chức tốt 

50 80 34 4 1 1 

a) Phần lý thuyết 
 
 1 2 3 4 5 NC 
Các bài tập/đồ án của sinh viên được đánh giá trên tinh 
thần xây dựng và hữu ích 

76 74 17 3 0 0 

Các bài tập/đồ án của sinh viên được đánh giá theo từng 
tiến độ thời gian 

59 71 36 3 0 1 

Giáo trình được chuẩn bị tốt 49 79 37 4 0 1 
Nội dung giáo trình được trình bày một cách có tổ chức 48 93 25 2 1 1 
Nội dung giáo trình được trình bày một cách dễ hiểu 38 82 45 4 0 1 
Tài liệu môn học (slide/tài liệu đọc thêm) được cung cấp 
bởi giảng viên theo một cách có tổ chức tốt 

52 79 33 4 0 2 

b) Phần thực hành, 
 
 

Bảng 2 
Thanh điểm đánh giá 

 
Hoàn toàn 

đồng ý 

Đồng ý Không đồng ý và 

không phản đối 

Phản đối Hoàn toàn 

phản đối 

Không đánh 

giá 

1 2 3 4 5 NC 

 
Theo kết quả trong Bảng 1 cho thấy phản hồi của sinh viên khá tích cực với cách dạy và học 
theo cách tiếp cận CDIO. Tuy nhiên vẫn còn có ý kiến cho răng việc học theo mô hình CDIO 
làm cho sinh viên bị quá tải do không có đủ thời gian chuẩn bị bài hoặc nội dung của môn 
học quá cô đọng chưa đáp ứng được mong muốn của một số sinh viên.  
 
 
KẾT LUẬN 
 
Quá trình tiếp cận xây dựng chương trình theo chuẩn CDIO có ưu điểm là thấy rõ các kết 
quả trong các giai đoạn từ hình thành, thiết kế, vận hành và kiểm định sản phẩm sau cùng. 
Với cách tiếp cận có hệ thống và phương pháp luận rõ ràng như vậy giúp chương trình đào 
tạo được hệ thống hóa rõ ràng với xuất phát điểm và mục tiêu có thể xác định dễ dàng. Nhờ 
đó giúp việc thay đổi và chỉnh sửa chương trình để hướng đến nâng cao chất lượng sinh 
viên được linh động hơn. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện triển khai mô hình bước đầu 
trong môn Nhập môn Công Nghệ Thông Tin tại Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Khoa 
Học Tự Nhiên, chúng tôi thấy có một số điểm cần lưu ý sau  
 

• Sinh viên từ vai trò thụ động trong suốt 12 năm học tại phổ thông nay sinh viên 
chuyển sang vai trò chủ động nên cần có thời gian để thay đổi suy nghĩ và hành 
động. Phần lớn sinh viên cho biết cách dạy và học như vậy không giống như suy 
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nghĩ của các sinh viên khi vào trường. Do các sinh viên phải làm việc rất nhiều từ bài 
tập đến đồ án, nay sinh viên cũng tham gia vào việc đóng góp nội dung bài giảng nên 
có dấu hiệu sinh viên bị quá tải khi phải tham gia cùng lúc các môn giảng dạy theo 
phương pháp này. Khối lượng sinh viên làm việc nhiều nên giảng viên và trợ giảng 
cũng phải rất vất vả trong công tác đánh giá và hướng dẫn. Việc giảm tải công việc 
cho sinh viên, giảng viên và trợ giảng là vấn đề cần nên suy nghĩ ngay từ bây giờ khi 
đồng loạt tất cả các môn đều thực hiện theo mô hình CDIO. 
 

• Việc phân chia lớp học có số lượng sinh viên ít (dưới 50 sinh viên / lớp) và đòi hỏi 
mỗi lớp học ngoài giảng viên ra cần có từ 1 đến 2 trợ giảng tham gia trong giờ lý 
thuyết làm cho số lượng giảng viên tham gia  giảng dạy một môn học tăng lên đáng 
kể. 
 

• Giảng viên và trợ giảng vẫn chưa quen với việc sử dụng các kỹ năng mềm và kỹ 
năng chuyên môn, do đó khó tạo không khí học tập sôi nổi trong lớp. Đôi khi còn gây 
ra phản ứng ngược làm cho sinh viên không hứng thú tham gia vào các thảo luận và 
làm việc nhóm trên lớp. Mặt khác, do các trợ giảng còn thiếu kinh nghiệm làm việc 
thực tế nên vẫn chưa phát huy được vai trò của trợ giảng làm người trợ giúp cho cả 
giảng viên và sinh viên. Việc nâng cao kinh nghiệm làm việc của trợ giảng trong môi 
trường doanh nghiệp Công Nghệ Thông Tin là điều cần được xem xét. 

 
• Điều kiện vật chất chưa tương xứng với môi trường giảng dạy giành cho cách tiếp 

cận CDIO.  
 
Với các khó khăn trước mắt nêu trên, nếu chúng ta xem xét và giải quyết một cách triệt để 
thì cách tiếp cận CDIO sẽ cho một kết quả tương xứng với những gì chúng ta mong muốn 
thể hiện qua chuẩn đầu ra của môn học và của chương trình. 
 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 
[1] Crawley, E. F. The CDIO Syllabus: A Statement of Goals for Undergraduate Engineering 

Education, MIT CDIO Report #1, 2001.tại  http://www.cdio.org. 
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DESIGNING A STANDARDIZED COURSE SYLLABUS  
IN COMPLIANCE WITH THE CDIO APPROACH 

 
 
 

Dr. Pham Dinh Phuong 
 

Van Lang University 
 
 

ABSTRACT 
 
After the program curricula based on the CDIO approach had been formulated for the three 
specializations (majors), namely, Marketing, International Trade, and Logistics & Supply 
Chain Management, the Faculty of Commerce of Van Lang University, proceeded to design 
a standardized course syllabus for all the courses offered to the students. 
 
The objectives of the newly designed course syllabus aim at improving the contents of the 
traditional course syllabus as guided by the Ministry of Education and Training, which did not 
substantially focus on the learning outcomes and the class scheduling, so as to allow the  
students pursuing the course to exactly know what they are supposed to gain upon 
completion of the course, and what they are to prepare at home prior to their attending the 
class sessions, that is, what they are to read, what assignments to do, and what discussions 
they are to participate in. 
 
The newly designed course syllabus has been in place for almost three years and its impact 
has been conspicuous and substantial in that both the instructor and the students know what 
to do on their parts. While this course syllabus alleviates the teaching load of the instructor, it 
encourages the student to take a more active role in studying and learning, that is, to turn the 
Vietnamese students from mere passive listeners into self-directed students. 
 
Another objective of the new syllabus is that the syllabus is seen as a contract between the 
instructor and students concerning the nature and guidelines of a course. While it is used to 
examine the relationship of a course within the broader curriculum such as the 
communication between the instructor and students, it is also utilized by administrators, 
institutions, and accreditation agencies to document the role and effectiveness of a specific 
course. 
 
 
KEY WORDS 
 
Course syllabus, learning outcomes, class scheduling, passive listeners, self-directed 
students. 
 
 
CONTENTS OF THE STANDARDIZED COURSE SYLLABUS 
 
Instructors should pay close attention to the detailed instructions concerning both the format 
and contents of this course syllabus. 
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Course Code (bold, size 14, Arial Font) 
 

Number of units (same) 
 

Course Syllabus (bold, size 16) 
 

Name of the instructor, and title (Arial, size 11. This size is to be used throughout the body of 
the paper) 

 
• Brief introduction to the instructor:   A brief account of the instructor’s title 

(professor, assistant professor, principal lecturer, or department manager, or director 
of the organization for which the instructor is currently working). 

 
• Class meetings:   (time and date during the week, e.g., Monday from 7:00 AM to 

9:30 AM). 
 

• Contact telephone number:   Nowadays, students should have an easy access to 
the instructor’s telephone number or cell phone number to facilitate fast and easy 
communication between the two parties. There is nothing forbidden about this. 

 
• Contact e-mail address:  Similarly, to facilitate the communication and interaction 

between the instructor and her/his students, and to enable quick and effective 
responses from each party, the instructor’s e-mail address should be readily made 
available to the students and vice versa. 

 
• Date and time the instructor is present in the Faculty Office:  According to the 

Anglo-American university traditions, each permanent teaching staff has a room on 
the premises of the university so that students may come to consult the instructor on 
any matters of concern. Since the Vietnamese universities do not have space 
available for this purpose, the Office of the Faculty may be employed to serve this 
aim. Therefore, the instructor should publicly inform her/his students of her/his 
presence at the university as to time and day during the week. 

 
• Prerequisites: The Faculty requires each course syllabus to state clearly the 

prerequisites so that it could coherently and rationally arrange and distribute courses 
within an 8-semester period . 

 
• Course objectives: The traditional course syllabus as guided by the Ministry of 

Education and Training did include this part in its syllabus contents. However, the 
sad fact is that this part of the syllabus has been overlooked by almost all instructors, 
be they in public or private universities. To facilitate a complete understanding of how 
important course objectives are to the syllabus entirety, a number of examples are 
taken from American universities to illustrate and highlight the role course objectives 
play in a course syllabus. 

 
Example 1: Excerpt from the course syllabus entitled “Human Growth and 
Development” by Dr. Jane Doe of the University of Fullerton. 
 

Course Objectives in the General Education 
 

This course aims at meeting the learning objectives, Category IV, Lifetime Learning: 
• Understand Man as a living creature with integrated physiological, social, 

cultural and psychological characteristics. 
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• Understand human life, that is, how human life and experience are 
established and changed through biological, psychological, social, scientific, 
technological, and cultural influences. 

• Understand the various concepts of the human life from diverse cultural 
backgrounds. 

• Understand the importance of the commitment of the whole human life to 
physical activities and to healthy living manners so as to take personal and 
community responsibilities. 

• Gain an insight into the basis as well as the means by which the individual 
and society utilize to make decision. 

 
Example 2: Excerpt from the course syllabus entitled “Technology and 
Development” of the Fulbright Economics Teaching Program, 2004-2005. 

 
Course Objectives 

 
• Understand technology and the role of technology in economic development. 
• Study different ways to approach and absorb technology. 
• Study policies and experiences in building scientific and technological 

capabilities. 
• Understand global knowledge flows and how to manage them. 
 

• Outcomes gained by students upon completion of the course 
(learning outcomes):  This part of the syllabus differs from the course 
objectives in that it is student – centered and describes in details the 
knowledge and skills that will be acquired by students upon completion 
of the course. Bear in mind that the learning objectives are much more 
specific in nature than the course objectives and each course objective 
may have many learning objectives. This part is both important to the 
instructor and the students because it involves the learning outcomes. 
In addition, the detailed description of the learning outcomes will help the 
Faculty to come up with the Matching Matrix as required by the CDIO 
Approach. To help instructors write out this part, a few examples are 
taken from American universities. 

 
Example 1: Also from the previously mentioned “Human Growth and 
Development”: 

 
Students’ Learning Objectives 

 
 Display the understanding of characteristic and non-standardized 

development in the entire human life. 
 Explain the personal and environmental differences that influence how 

changes take place.  
 Explain the role of culture in shaping attitudes, values, and behaviors. 
 Link  theories and concepts to development so as to promote effective 

practices through services provided to the community. 
 Communicate effectively and display the ability to articulate opinions and 

ideas fluently, taking into consideration the means and audiences. 
 

Example 2: Excerpt from the course syllabus entitled “Alternative (Nontimber) 
Forest Products” by Dr. Leon H. Liegel of Oregon State University. 
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Pursuing this course, students will be able to: 

 
 Understand and explain basic biological, socio-cultural, and economic issues 

relating to the management of non-timber forest products. 
 Recognize, analyze, and discuss the links and interactions between topics 

and issues of non-timber forest products.  
 Identify and compare those factors that are related to compensations made to 

harvesters, land owners, land administrators, politicians, the public and other 
stakeholders in order to support the usage, protection or enhancement of non-
timber forest product resources. 

 Synthesize all related concepts to establish methods for developing solutions 
that are optimal, synergistic, and cost-effective for non-timber forest product 
management issues.  

 Apply these learned concepts to the development of a short-term plan that 
facilitates the management of non-timber forest products on a piece of land 
chosen by the students. 

 Link the non-timber forest product management plan to management of 
sustainable natural resources through a specific area chosen by the students.  

 
• Course description:   In this part, the instructor is requested to describe chapters, 

parts, topics that she/he will discuss throughout the course length. In the past, most 
of the instructors have simply given the names of the chapters and parts without 
going into details of the topical issues in each of the chapters or parts. The reason for 
asking instructors to go at length in their description of the course is to facilitate the 
matching of related courses so as to eliminate overlapping among them. For 
example, such related courses as International Business, Foreign Trade Operations, 
and International Payments are overlapping in many topical issues. The detailed 
description of the course will enable the Faculty to coherently and rationally reduce 
overlapping. 

 
• Teaching methods, learning methods and expectations from students:   In this 

part, the course instructor is requested to describe in details her/his methods, 
techniques, and strategies of teaching and their implications to students. All of these 
include lectures, discussions, group interactions, activities on the Internet (if any), 
movies, video clips, students’ presentations, discussions on the Internet (if any), 
research projects, field trips, etc. For each method, the instructor is requested to 
come up with a brief description of the teaching format, expectations from the 
students who participate in, and its implications to the students’ learning process. In 
addition, it would be most beneficial to the instructor if she/he knows how much time 
a student spends outside the class on accomplishing these reading assignments, 
studying, or other homework assignments. 

 
Also in this part, the instructor should explain to her/his students about how they are 
assessed and evaluated. While the methods for assessing and evaluating may vary 
in accordance with the methods and techniques of teaching, the contents of the 
lectures and the learning objectives, each course must make an evaluation of 
students’ learning; each of the methods must directly reflect students’  learning 
methods, for instance, taking exams, case study analysis, homework assignments, 
projects, group participation, classroom attendance, classroom discussions,  and so 
forth. Please see the following examples. 
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Example 1: Excerpt from the abovementioned course syllabus “Technology and 
Development”: 

 
In the second week there will be a mid-course test which is to be carried out in class 
and without any document or book consultation. The purpose for which the test is 
carried out is to enable students to catch up with the reading assignments and 
learning from these assignments. The test will take place during the last 30 minutes 
of Class Session 4. Revision questions will be distributed on Tuesday of the week. 
 
To capture the application of technology, an exercise on Skill Improvement will be 
introduced in the second week. In this exercise, students will form groups of 
maximum five members who will search on the Internet for academic documents and 
research studies on a chosen topic. The list of references and information networks 
will be provided; however, students are also expected to search for additional 
sources.  
 
As usual, students are expected to attend the class regularly and to participate in 
classroom discussions enthusiastically. Students must read required reading 
assignments at home prior to class attendance. Because the course only lasts for 
four weeks, it is important that students have to catch up with their reading 
assignments and adjust their own reading speed. From time to time, they may be 
unexpectedly called upon to give their remarks on the required reading assignments.  
 
Example 2: Excerpt from the course syllabus entitled “Introduction to Sociology” by 

David Nnyanzi of Boston University. 
 

The central requirement is to prepare (to complete all required reading assignments), 
fully attend the class, and actively participate in classroom activities. In each class 
meeting, there will be attendance checking, and students should be prepared to be 
called upon to answer questions related to the course contents. There will be two 
major assignments during the term (late submission of which will have their grade 
reduced by 20% each day), some short assignments (to be done in class), a mid-term 
exam and an end-of-term exam. 
 
A. Written Assignments: Students will have two written assignments in this course. 
These two assignments are designed to give them an opportunity to think about and 
do in the sociological areas. They will be assessed based on their structures,  the 
application of sociological concepts taught in class, the use of course materials, in-
depth analysis and understanding. Each assignment will be handed in on the 
specified date. 

 
(1) The first written assignment will account for 20% of the final grade of the term 

and will be submitted on Friday, September 29, at the beginning of the class 
meeting. This written assignment will be short (not more than 8 pages of A 4 
size) and will focus on the student’s imagination of sociology. Detailed 
instructions will be subsequently given in class. 

 
(2) The second written assignment (not more than 10 pages) will also account for 

20% and will be about any topic that is drawn out from the student’s own 
experiences. What the student will have to do is to apply sociological concepts 
relevant to her/his chosen topic. Detailed instructions will be forthcoming in 
class. This assignment will be submitted on Friday, November 11. 
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B. Exams:  
 

(1) A mid-term exam will take place while the class meeting is being carried out 
normally. This exam will be drawn from the reading assignments and lectures 
up to that moment as stipulated in the course syllabus. As such, students will 
have to answer questions drawn from these readings and lectures up to that 
moment. The mid-term exam will consist of multiple-choice questions, short 
answers, and essay writing. This exam will account for 25% of final grade. 

 
(2) End-of-term exam: The end-of-term exam will account for 35% of final grade. 

A list of 20 questions will be given to students one week prior to the exam. In 
this list, four will be chosen by random to be the exam questions. This exam 
will be a closed book exam; nevertheless, group learning or any other type of 
cooperative learning could be used prior to entering the exam room. What 
students have to remember is that for any question to be chosen as the exam 
question, they are requested to apply sociological concepts out of the three 
important theories, identify common threads, and discuss the social and 
personal impacts in their analyses. 

 
• Textbooks, readings and other materials.   In this part, the instructor will clearly 

indicate the textbook she/he has chosen together with accompanying information, for 
example, the name of the textbook, its author(s), date of publication (or edition), the 
publishing house, and, if possible, the reason for such a choice, and the extent to which 
she/he will be using the textbook. As to readings and other materials, the instructor 
should provide a list of related information and indicate whether they are required or 
suggested, and where students can access these readings and materials. An example 
will illustrate these points. 

 
Example:  Excerpt from the course syllabus entitled “Technology and Development”. 

 
Readings and Materials 
Main readings 
 Chris Freeman & Luc Soete. (1997). Economics of technological 

innovation and improvement. MIT Press (3rd edition). 
 Shahid Yusuf & Simon J. Everett. (2002). Can East Asia compete? – 

Technological improvement for the global market. World Bank. 
 Other relevant articles from newspapers or technical journals. 

Additional readings 
 Ministry of Science & Technology. http://wwww.moste.gov.vn. Scientific, 

technological and environmental development (website of the Communist 
Party of Vietnam, at 
http://www.cpv.org.vn/nghiencuu/daihoi9/contents/index 05 khcn.htm) . 

 UNCTAD Science and Technology for Development Network: 
http://rO.unctad.org/stdev. 

 
• Class Scheduling:  Class scheduling is designed to help students plan their studying 

and meet the deadlines the instructor imposes on. A well-designed class schedule will 
include days and time the instructor meets with the class and will provide a sequence of 
topics that is related to classroom activities. Specifically, the class schedule should 
include all topics that the instructor will deal with in her/his course syllabus, together 
with readings, activities requiring learning, dates and time for submission of 
assignments, field trips, invitation of guest speakers, exam timetable, and so on. To 
guarantee that students are well prepared for each class meeting, the instructor should 
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specify in advance which readings to be handed in or to be incorporated into which 
chapter or pages of the reading assignments. 

 
It is quite common that unexpected events may happen, but the instructor should try to 
adhere to her/his class schedule. In case where the class schedule may not be strictly 
adhered to, the instructor should make it clear that the proposed class schedule is of a 
provisional nature and is subject to modifications should need arise. The following 
examples will illustrate these points. 

 
Example 1: Refer to the course syllabus entitled “Technology and Development”. 

 
Tuesday, April 1, 2005 (Instructor: David Dapice) 
Session 1: Understanding of technology and the role of technology in economic 

development. 
 Technology and growth 
 Total Factors Production (TFP) 
 Classification of technology: hard, soft, high, and low 
 Economic and social benefits of technology 
 

Required readings: 
 It’s getting better and better, Surveys on technology and 

development, The Economist, November 10, 2001. 
 Freeman & Soete, Chapter 13: “Technology and economic 

growth”. 
 David Dapice. Basic TFP. 
 Yusuf & Everett, Chapter 7: “Improved technology for victory”. 
 

Example 2. Excerpt from the course syllabus entitled “Qualitative Research 
Methods” by Dr. Judy Chang  of the University of Pittsburg. 

 
Course Readings 
 
Readings: The course readings will come primarily from the Course Packet and 
Qualitative Research and Evaluation Methods by Michael Quinn Patton (pub 2002 
by Sage Publications).  Readings described as “required” are those that we feel 
provide important general insight/information regarding particular qualitative 
research topics. These are readings from which we intend to build our course 
lectures and discussions. Readings described as “suggested” are those we felt 
would further enhance your knowledge and understanding of specific topics with 
further detail and description. Through the next 8 weeks of this course, we may also 
bring in additional articles, chapters or articles that we find would be helpful and 
relevant to your learning. For each session, students are expected to come with the 
following reading assignments completed: 
 
Session 1: 
 
1) Giacomini MK, Cook DJ. 2000. User’s guide to the medical literature: XXIII. 

Qualitative research in health care B. What are the results and how do they help 
me care for my patients? JAMA 284(4): 478-482 
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Session 2: 
 
1) Kvale S. 1996. “Thematizing and Designing an Interview Study” in InterViews: An 

Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications, 83-108. 

  - 
  - 
  - 

 
Course Assignments 

 
Assignments: We feel that to best appreciate and understand qualitative 
methodology, one must experience some of the process—with its various rewards 
and challenges—first hand. These assignments will serve as the focus of 
discussion for many of the sessions and, thus, are considered mandatory for full 
participation in this course. For each session, students are expected to come with 
the following assignments completed: 
 
Session 2: Interview/Focus Group Script Assignment 
Based on class discussion and readings, create or revise interview or focus group 
questions. Submit for discussion. 
 
Session 4: Interview/Focus Group Assignment 
Identify and recruit 1 interview participant or choose 5 interviews or 2 focus groups 
from data you have already collected. If completing new data collection, conduct 1 
audio-taped interview or focus group using your revised interview script. Listen to 
entire interview/focus group tape(s) or transcript(s), take notes on: interesting 
findings, ways to revise questions for future use, your/your assistants’ 
interviewing/focus group moderating skills – good and bad. Please type up a 
minimum of 1 paragraph. on what was interesting in the text you examined, what 
would be important to capture in codes, what qualitative methods you would use for 
your data collection/analysis. Also turn in a revised interview/focus group script. 

- 
- 
- 

Through the abovementioned examples of class scheduling, it can be seen quite clearly 
that the newly designed course syllabus forces the instructor to come up with details of 
each class meeting; this course syllabus also spells out what students should do at 
home and what the instructor should ask them and what she/he should test them. The 
implication of these is that the teaching load of instructors would lessen: they would 
only discuss what  are deemed important and go beyond the knowledge that students 
acquire from the readings at home. This would bring about two advantages: (1) to 
extend students’ knowledge, and (2) to lure them to class, because if the instructor only 
teaches what the students have read at home, this would give them a good excuse to 
stay away from classes.      

 
• Classroom Policy 

   
(1) Class attendance and tardiness:    Due to the increasing number of activities 

within a class, the instructor’s classroom policy must be clearly stated in her/his 
course syllabus. Once this policy is spelled out, the instructor should seriously 
implement this policy. For example, Dr. John Doe, who teaches Mechanical 
Drawing of the University of Honolulu, Hawaii, states the following policy: (a) 
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attending all class sessions A+, (b) absent in one session A, (c) absent in two 
sessions B, (d) absent in three sessions C, and (e) absent in four sessions and 
above F. Due to the fact that a class of the Faculty of Commerce normally holds 
more than 100 students, the instructor cannot do the attendance checking 
regularly in every session, so one suggested solution is to do the checking 
unexpectedly. 

 
(2) Classroom activity participation:  Because every course of today involves 

application, analysis, and synthesis of what has been taught or read, students 
must be active in class. As such, in the instructor’s course syllabus, she/he must 
elaborate how she/he evaluates the active participation of students in every 
classroom activity. 

 
(3) Non attendance of exams, failure to submit assignments or late submission:  

Because these failures have negative impacts on a student’s final grade, students 
must know how the instructor evaluates them on these accounts. It is thus 
necessary for the instructor to stipulate how she/he treats these offences. As an 
example,  recall that David Nnyanzi penalizes students for late submission of 
assignments up to 20% of the final grade each day. 

 
(4) Cheating and plagiarism: Cheating and plagiarism may manifest themselves in 

different ways. However, for whichever way cheating is manifested, it presents a 
serious offense against a university’s ethical standards and as such should be 
heavily penalized. Under the Vietnamese university circumstances, because of 
the regulations imposed on by the Ministry of Education and Training, plagiarism 
and other forms of cheating are treated as minor offenses and cannot lead to 
expulsion of a student. This issue has been on the headlines of many Vietnamese 
newspapers and has become quite controversial. 

 
• Course evaluation:  Course evaluation should be clearly stipulated in the course 

syllabus. One thing to remember is that the final exam should account for no less 
than 50% of final grade in accordance with the Ministry of Education and Training’s 
stipulations. The proportions of grading may vary with courses; nevertheless, the 
following pattern of grading could be of use for instructors. 

 
(1) Fullbright Economics Teaching Program: (a) mid-course test 20%; (b) end-of-

course exam 40%; (c) skill improvement assignment 10%; and (d) written 
assignment and group presentation 30%.  

 
(2) University of Pittsburg: Class participation 20%; (b) submitted assignments 

40%; and (c) end-of-course research study 40% (no mid-course and end-of-
course exams). 

 
 

IMPLEMENTATION RESULTS 
   

Observations 
 
Since the implementation of this standardized course syllabus three years ago, the results 
have been more than satisfactory. The newly designed course syllabus has somewhat 
turned the passive Vietnamese university students, especially those that take courses 
provided by the Faculty of Commerce, into self-directed ones. From mere listeners, they 
have become true participants in the learning process. On the other hand, since the teaching 
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load has been generally less burdensome, instructors have now been able to concentrate on 
important issues and as a result could devise more effective and efficient methods of 
teaching to lure students into the learning process such as role playing, case analyses, topic 
presentations, research projects performed by teams or groups, and simulation of real-life 
situations. Of particular importance is the effect that the CDIO approach calls for, that is, the 
application of experience from low level to high level throughout a particular course. For 
instance, in the course named Introduction to Logistics and Supply Chain Management, four 
weeks after the course started, each group of students undertook a minor research study 
entitled “Logistics in Daily Activities”, in which they were asked to observe how small stores 
engage themselves in logistics and supply chain activities; for example, how a store selling 
coconut juice receives coconut fruits delivered by boats from Ben Tre Province and arriving 
at Thanh Da peninsula, where it stores them, how they are displayed to customers, and what 
it does to suit the preference of each individual buyer (low-level experience). Then, four 
weeks before the course ended, students were asked to make a full-fledged study of the 
logistical and supply chain systems of a company (high- level experience). 
 
Although the newly designed course syllabus has reaped several benefits, its implementation 
did produce a number of shortcomings that were attributable to how the instructor had made 
use of the newly designed course syllabus.  
 
On December 19, 2009, the Faculty of Commerce held a seminar with the participation of 
lecturers and students to discuss the pros and cons of the new syllabus. While all 
participants hailed the positive impacts of the new syllabus on the learning process, the 
change in students’ attitudes toward learning, and its imperative consequences, many 
students voiced their concern over the studying load they had to bear in preparing 
themselves at home prior to their coming to class. This means that instructors should be 
aware of the time length of a particular course; that is, the study load of a course with a time 
length of 30 tiet (a tiet is equivalent to 45 minutes, or 22.5 hours) must be different from a 
course with a time length of 45 tiet (or 33.75 hours) or 60 tiet (or 45 hours). In addition, on 
average, there are usually eight courses in each term; therefore, if the burden of a particular 
course became too much on students, they would have to exercise much more effort to 
complete what there were asked for in other courses within the same term.  
 
On the question of checking or testing what students had learned from the required reading 
assignments, instructors should devise an appropriate number of short questions to ask of 
students before starting their lectures or a short multiple-choice test that could take a few 
minutes for students to complete. However, this suggestion met with quite a number of 
complaints from the instructors; they reasoned that testing and asking questions every time 
the class was convened would force them to spend considerable time on preparing and 
grading these tests and yet their efforts had not been compensated in their teaching 
allowances. In other words, they wanted their teaching allowances to cover these endeavors 
adequately.  
 
As to the class schedule, according to many students, some instructors, especially visiting 
lecturers, did not strictly adhere to their schedules, and often changed the schedules without 
prior notice to students. In some class meetings, instructors had merely ignored the class 
schedule for fear that they would not have enough time to deal with the assigned course 
contents. This had posed a serious problem in that when students knew that their instructors 
had not strictly observed the schedules, they would no longer attempt to do their reading 
assignments appropriately and as such would defeat the purposes for which the new 
syllabus was designed. 
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Another problem associated with the implementation of the new syllabus was found in the 
assignment of case studies to groups. It would be much better if all groups were asked to 
prepare the case presentation instead of assigning the task to a particular group. When a 
group was pre-assigned the task of preparing the case presentation, other groups would not 
do anything about the case and as a result would have nothing to contribute to the case at all 
when it was presented to the whole class. As a consequence, student interaction could not 
be generated to the fullest extent. 
 
In short, the shortcomings encountered in this newly designed course syllabus are not 
inherent in the syllabus itself, but in the way each instructor handles it. Generally speaking, 
however, the new course syllabus has brought forth fruitful results that imply quite clearly that 
the CDIO approach has had positive impacts on the learning process, the attitudes of 
learning on the part of students, and the change in the teaching methods and techniques on 
the part of instructors. 
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ABSTRACT 
 
CDIO framework was first introduced by the Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
and other Swedish universities in the 1990s. It is the framework with the main goals to 
improve teaching and learning activities for engineering programs. The framework aims to 
provide fresh graduates with good personal, interpersonal and C-D-I-O skills through learning 
and dealing with real-world problems in schools. The Faculty of Information Technology 
(FIT), University of Science, Vietnam National University – Ho Chi Minh city, is one of the two 
schools which were selected to run a pilot program of CDIO adoption. The program aims to 
improve the teaching and learning activities at the school. After more than a year of 
preparation, the school has started to apply the CDIO framework into a couple of courses for 
first year students. Feedback from lecturers and students has shown positive effects of the 
CDIO adoption at the school. The paper describes some new experiences from both 
lecturers and students when applying CDIO framework into the teaching and learning 
activities for first year students. The paper also describes some techniques and activities 
which have been applied to the first year courses at FIT. In addition, the paper also 
discusses problems and difficulties that FIT is facing when applying CDIO into the school. 
 
 
KEYWORDS 
 
CDIO-based teaching and learning, teaching techniques, CDIO adoption 
 
  
INTRODUCTION 
 
The faculty of information technology is selected as one of the 2 schools in Vietnam National 
University – Ho Chi Minh to adopt CDIO framework to improve teaching and learning 
activities. It has been more than 2 years since the first day of implementation in 2010. In the 
first year, we has revised and re-built the learning outcomes of the school based on the 
CDIO syllabus [4]. The new learning outcomes have been verified by different stakeholders, 
such as the scientific committee of the school, lecturers, alumni, and industrial partners. We 
have also done the black-box exercises and the ITU mapping in order to form up a revised 
integrated curriculum for the school. Then, we have reviewed the learning outcomes of each 
course and re-built the courses’ syllabi to reflect the changes and provide the supporting 
details. Until now, we have built up the new teaching and learning curriculum and syllabi for 
quite a few courses based on CDIO. 
 
After more than 1 year of preparation, from 2011, there were a couple of courses, which 
have been applied CDIO framework to the teaching and learning activities in the class. At 
first, the class size is reduced sharply, from about 170 students down to 80 students per 
class, with a great effort to deploy new active learning techniques in the class. Even though 
the classes have fewer number of students, they are still big comparing to other schools in 
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the region or in the world. In addition, the classroom and the facilities are not well prepared 
for the new teaching methods and group activities. Thus, the appIication new teaching 
methods and active learning techniques [1, 2, 6, and 7] to classes is not easy. In this paper, 
we describe some techniques which we have applied efficiently into medium-sized and large 
classes to enhance teaching and learning activities while they do not require any special 
facilities. The paper also shows some initial positive feedback from both lecturers and 
students. 
 
In our lectures, to enhance the interaction among students and between the lecturer and the 
students, we  have deployed several teaching techniques as described below. The 
techniques are classified into three different groups: 
 

• Individual activities 
o Minute question: applied at the beginning or at the end of the class. It provides 

information or feedback to the lecturer. 
o Concept test: to assess students’ comprehension during the lecture 
o Background knowledge check: for a certain problem, lecturer can check how 

much background knowledge students currently have. 
o Blogging: to motivate students note their understanding and problems. It is a 

good way to see the feedback from students while some of them are too shy 
to express their ideas in class. 

 
• Peer or group work 

o Mind mapping: a small group of students are asked to develop and brainstorm 
their idea based on the central idea. 

o Peer/Group Competition: peer/groups compete with each other on a certain 
problem in class. 

o Individual-Group work: each group is allowed to discuss the problem at the 
beginning. After that, each member has to do his/her work individually. The 
score of the group is the average of the members. 

o Cross assessment: provide correct answer keys and ask students to assess 
other students’ work. It helps to reduce the workload for the lecturer and also 
provides students opportunities to understand the process of assessment. 

 
• Whole class 

o Hand counting: to quickly assess the comprehension of the class on a certain 
problem. 

o Interactive board: the programming is projected directly on the white board. 
Students are selected to discuss and allowed to write directly on the board. 

o Minute pause: after about 15-20 minutes of teaching, lecturers should go 
around the room to make sure students fully understand the lesson or if they 
have any question. A closer in geographical distance will make students more 
confident in asking questions. 

o Bonus scores for active members: Normally, Vietnamese students are timid. 
They will not express their idea if they do not have to. Thus, the bonus scores 
are stimuli to improve their personal characteristics. 

 
The following sections will describe each technique in more details. The techniques are 
grouped into different categories. The discussion and our practical experiences on each 
technique are also mentioned.  
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INDIVIDUAL ACTIVITIES 
 
There are several individual activities which can be applied in medium-sized or large classes 
to make students active. The techniques are often applied by asking students directly in oral 
communication and receive their answers. Some might be applied in writing as the individual 
feedback. For these techniques, students are expected to think independently and 
individually when giving out their ideas and answers. 
 
Minute Questions 
 
The minute questions are often applied at the beginning or near the end of the class. 
Normally, at the beginning of the class, a lecturer can ask a couple of simple questions to 
remind students what they have learnt in the last session. Those questions are aiming to 
recall students what they have learnt. It is also considered as a warm-up process while a 
lecturer also has an opportunity to remind the keywords or the name of important topics that 
he or she taught. The technique does not take much time due to the fact students only need 
to answer with the names of key points of the last learning sessions. 
 
The technique is applied very well in classes since there are more possibilities to have 
students who still remembered the last lessons. In Vietnam, due to the effect of Confucius 
philosophy, students are quite timid in the class. The technique is very necessary to trigger 
the activeness of the class and warm it up for new lessons. 
 
Toward the end of the class session, those minute questions will help students summarize 
what they have just learnt. The technique could be done by asking each student to write the 
answer in a piece of paper. These answers are good feedback for the lecturer what is clear 
and what is not clear from the lessons. 
 
Concept Test 
 
Unlike minute questions, concept test is often used around the beginning or during the 
lectures. Before coming into the detailed explanation on any particular topic, the concept test 
will help students start thinking at a high abstraction level of the topic. If it is being used after 
the topic has been explained clearly, the test is a wrap-up to assess the students’ 
comprehension on big topics of the lessons.  
 
In medium-sized or large classes, students become more active in thinking on a certain 
problem and giving out their concept ideas on the topic. From our experience in applying the 
technique, students are willing to participate in the activity and keep moving toward what we 
intend to convey to them. It also shows that the technique quickly helps “weaker” students 
jump on “the same boat” of what is currently going on in the lecture. 
 
Background Knowledge Check 
 
In some cases, when we are about to move to a new topic and would like to make sure 
students already have desired background to be ready for the move, lecturers can ask 
questions which can be answered orally or students can do it in writing on the blackboard. 
The technique is to make sure students are ready to go to the new topic. For the students 
who have forgotten or do not have expected background, it is also a good opportunity for 
lecturers to explain it or build it up quickly for the students. 
 
In our experience, in those large classes, it is very hard to guarantee that all students are 
ready to move on to a new topic. The technique is to help covering students who are not 
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ready yet. In reality, after asking the background question, we might pick students up 
randomly to answer the question. It is not only to check the readiness of the students, but it 
also triggers the preparation from the students before moving to a new topic. Students start 
thinking quickly on the answers or ask their neighbouring students for help. 
 
Blogging 
 
Taking advantage of the movement of technology and the trends, we can apply the blogging 
technique easily in real life to get feedback from students. Nowadays, students spend a lot of 
time on their computers at home. It is also trendy that they spend much time on social 
networks. Thus, the requirement to express their ideas via blogging is not so hard to apply. In 
these days, there are more people who use blogging websites to record their understandings 
and summarize their knowledge and experience. It is a good opportunity for lecturers to ask 
their students to participate in the activity and do something similarly. With the help of current 
technologies, it is not difficult to build up a common place on internet for students to blog or 
write their diaries. 
 
In classes with many students, it is very difficult for all students to participate in any activity. 
The blogging technique is one of the best techniques which overcomes this. It is also 
mentioned above that our Vietnamese students are very shy to express their ideas due to the 
culture. Blogging is a good mean of communication for those students. In our experience, we 
are very surprised of what have been expressed and written down on the blog pages. The 
blogs will help lecturers understand their students much better, especially in large classes 
when they have no time to take care all students during the lectures. 
 
 
PEER WORK OR GROUP WORK 
 
In class activities, besides individual participation, peer work or group work is preferable due 
to the fact that students have opportunities to interact and discuss with each other. This 
section describes some popular and effective techniques for peer work or group work in 
medium-sized and large classes. 
 
Mind Mapping 
 
In this activity, a small group of students are asked to develop or brainstorm their ideas on a 
central topic. The discussion and interaction between students will help them moving quickly 
on the topic. Mind mapping is a well-known technique for generating, visualizing, structuring 
and classifying ideas. It helps students to have a better understanding of the central idea and 
have links to related ideas. In the classes, the technique is also easily applied due to the 
simplicity and the familiarity of the work. 
 
In our school, due to the size of the classroom and the limitation of facilities, the technique is 
only applied for students who are currently sitting next to each other. They can do their work 
together right at their tables. According to our surveys, it has shown that students are more 
active and feel they are parts of the class. 
 
Peer/Group Competition 
 
The technique is to divide the whole class into small groups of 3-4 students to take part in the 
competition. Each group will work together to solve a certain problem. In our case of IT, we 
often have small programming problems to apply in these situations. Each group will do it in 
writing and submit their work on a piece of paper with all the team members’ names. 
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Normally, we often apply competitions like only the fastest 3 groups who have correct 
answers to the problem are accepted. This kind of activities motivates students and 
encourages them to come to the class. It is also a good opportunity for students to 
collaborate together when working under much pressure. The technique is also proved to be 
very effective to keep top and smart students active. 
 
In classes with many students, it is very difficult to motivate all the students. In our 
experience, the challenges are the best ones to activate their motivation. Especially, in 
medium or large classes, it is not only the “weak” students who need to be taken care of, but 
the best students are too. Top students are easily getting bored on the lessons which are 
intended for average students. Thus, challenging activities will keep the class motivation. 
 
Individual-Group Work 
 
Similar to the peer/group work, this technique also creates a challenge for students. 
However, the technique aims to facilitate the group discussion and the sharing between top 
students and average students. The activity is carried out in 2 phases. In the first phase, 
students in group are sitting together to discuss and explain the solutions on a certain 
problem. In the second phase, students have to work individually and submit his or her work. 
The score of the students is the average score of the group in which he or she participates. 
With this constraint, top students are encouraged to help and explain solutions to average 
students to maximize the score of the group. 
 
In our experience, it is very interesting to see the discussion going on in the class when 
running this activity. The class is very active. However, the activity requires the classroom is 
big enough to arrange the group and discussion to avoid the interference among groups. 
 
Cross Assessment 
 
One of the biggest problems in maintaining classes with many students is to assess the 
students’ work. It requires much of a lecturer’s time at home to give feedback and evaluate 
the work. Thus, the cross assessment technique is an efficient and effective solution for the 
problem. Lecturers only need to prepare answer keys and the assessment guidelines for 
students. After the quizzes, students’ work is shuffled and re-delivered to them. They will 
follow the guidelines and the answer keys to evaluate their friends’ work.  
 
In our practical experience, this helps to reduce much workload for lecturers in those classes. 
In addition, the technique also helps students understand the assessment process so that 
they can do their assignments or exams better. 
 
 
WHOLE CLASS ACTIVITIES 
 
Besides the individual or group work activities, there are situations that we need to have 
participation from the whole class. This section will describe some of the popular techniques 
that we often use to support our teaching activities in classes. 
 
Hand Counting 
 
This is a very popular technique to get quick feedback from students on a certain problem in 
classes. In our experience, it is a very efficient way to count the number of students in the 
class who agrees or disagrees on a certain answer. With this technique, we can evaluate 
roughly the percentage of the class which understands the lesson. However, from my 
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personal experience, especially in Vietnam where the culture makes students not active in 
participating in any kind of activities of the class even on hand raising, we need to ask the 
students by one way and the other way round to double check the percentage. 
 
The technique does not take much time but gives us a quick response on a percentage 
estimation of the class for a certain problem. The shortcoming of technique is the 
participation of the class members and also the effect when students seeing others’ answers. 
However, comparing to the facilities which allow students to press buttons to give feedback, 
this is a cheap and efficient approach for medium-sized or large classes. 
 
Interactive Board 
 
In computer science, there are a lot of times that we need to discuss on a certain problem in 
programming with students. It is more influential if the students can see it in reality and 
interact with them directly. In Vietnam, we do not have enough money to buy interactive 
boards or tablet laptops where students and lecturers can work and discuss directly on it. 
Instead, we try to use the white board as an interactive board where we project our 
programming problems directly onto the board. Then, we can use colour pens to write 
directly onto the board for discussion and interaction as if we write on the screen of the tablet 
laptop. 
 
The technique has shown a great effect to students when they have been explained directly 
on the problem. The students could remember the explanation longer and feel interested in 
the lessons. The only problem with this technique is the light reflection from the board is still 
very strong and sometime annoying. 
 
Minute Pause 
 
According to a study from Stuart and Rutherford [8], students’ concentration rose sharply for 
the first 10-15 minutes and then drops very quickly for the next an hour. Thus after each 15 
minutes of teaching, the lecturer should give a minute pause or so for the students to re-gain 
their concentration. The minute-break also helps students to quickly revise what they have 
just been taught. 
 
In our experience, the lecturer should move around the classroom and get closer to students. 
The shorter geographical distance makes students more confident in asking questions and 
expressing their ideas. The technique is very effective for Vietnamese students who are often 
shy to express their ideas. 
 
Bonus Scores For Active Members 
 
Last but not least, one of the key ideas in making the class active is to give bonus scores for 
class contribution. Especially in large classes, students tend to keep quiet and listen to their 
lecturer or other active friends. It is always true that if there is something beneficial, people 
will take it easily. Thus, it is always good that if the activeness and the contribution in the 
class brings something back for them. According to our observation and survey, students are 
much more active in discussing and answering questions in the class if they can receive 
bonus scores.  
 
In Vietnam, students are very timid to express their ideas. Thus, most of the time, they will 
not participate in the activities if they do not have to. However, if they realize that there are 
some bonus scores waiting, their participation is much more active. 
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HOW DO LECTURERS AND STUDENTS FEEL 
 
Through the application of those techniques in the last few courses, both lecturers and 
students have enjoyed the activities in classes. Students are more involved in the lectures. 
They are eager to participate in the discussion and working with their classmates. In addition 
to the interaction among students, lectures are prepared with more practical problems and 
real-world problems that students have encountered in their daily lives. Thus, they have 
better understanding and better experiences after each class. According to the surveys from 
lecturers and students who have participated in the CDIO-based classes in the last 
semester, both of them have shown a great agreement on the interesting of the classes, and 
that the students have more chances to work and contribute to the class activities. 
 
In addition, students tend to spend more time at home for reading and preparing their work 
and study before coming to classes. The questions that lecturers often ask at the beginning 
of the classes not only help them to aware of what they have learned or to warm them up 
before coming to a new topic, but also encourage them to prepare at home before going to 
school. Students feel it is more interesting comparing to our traditional lectures in which there 
is only one-way communication from the lecturers to students. 
 
The school is still working very hard on improving teaching skills and methods for young 
lecturers. We have performed many seminars and workshops to enhance teaching skills 
from well-known professors in the world.  
 
In the near future, when the CDIO implementation comes to higher level classes in which the 
projects are more complicated, in our opinion, the classes will become more interesting. In 
addition, the new classrooms and workspaces are also ready for students to have better 
facilities and equipments to experience. 
 
 
CONCLUSION 
 
The paper has presented new teaching and learning techniques which enhance students’ 
and lecturers’ experiences. The techniques can be applied to medium-sized and large-sized 
classes with limited facilities and equipments. In our practical experience, those techniques 
are very effective and efficient. Some informal surveys from the courses which have applied 
those techniques have shown a great effect from both lecturers and students.  
 
In the near future, when there are more classes which apply CDIO framework, the number of 
lecturers is not enough to cover if we want to lower the number of students in classes. Thus, 
those techniques are still applicable to large classes.  
 
On the other hand, new classrooms and workspaces will enhance lecturers’ and students’ 
experience while teaching and learning. From our experience and surveys, until now, 
students who participated in CDIO-based classes enjoy their study more than the other 
students. In addition, they have prepared the lessons more carefully than the others before 
coming to classes.  
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ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA 
THEO CÁCH TIẾP CẬN CDIO TRONG CÁC MÔN HỌC 

 
 

TS. Vũ Anh Dũng 
 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 
 

PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ 
 

Đại học Quốc gia Hà Nội 
 
 
TÓM TẮT 
 
Ở các bài viết trước, chúng tôi đã chỉ ra việc xây dựng chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận 
CDIO cho chương trình Kinh tế đối ngoại (hiện nay được gọi là Kinh tế quốc tế), hệ chất 
lượng cao và việc tích hợp chuẩn đầu ra này vào đề cương từng môn học trong khung 
chương trình đào tạo. Bài viết chỉ ra phương pháp và thực tiễn đánh giá chuẩn đầu ra đã 
được tích hợp vào đề cương môn học theo cách tiếp cận CDIO sau quá trình triển khai 
giảng dạy. 
 
 
GIỚI THIỆU 
 
Trong giai đoạn 2004-2009, chương trình đào tạo cử nhân kinh tế đối ngoại (nay là kinh tế 
quốc tế) hệ chất lượng cao (KTĐN CLC) của Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) - Đại học Quốc 
gia Hà Nội (ĐHQGHN) có tuyên bố chuẩn đầu ra (CĐR) gồm các mục kiến thức, kỹ năng, 
năng lực (về định vị nghề nghiệp) và thái độ nhưng các miêu tả này khá chung và chưa 
được cụ thể. Sau khi triển khai đề án “xác lập cơ sở khoa học, thực tiễn và quy trình xây 
dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO và áp dụng cho ngành Kinh tế đối ngoại 
chất lượng cao tại Đại học Quốc gia Hà Nội”, chương trình đã tiến hành xây dựng và ban 
hành chuẩn đầu ra chi tiết (Phụ lục 1) [1, 2, 3]. Trường ĐHKT - ĐHQGHN cũng đã cải tiến 
được khung chương trình KTĐN CLC và áp dụng từ năm học 2012 trở đi. Thêm vào đó, 
chương trình cũng đã tích hợp chuẩn đầu ra đã được xây dựng theo cách tiếp cận CDIO vào 
đề cương các môn học [4]. Việc tích hợp chuẩn đầu ra vào đề cương môn học đã tuân theo 
các bước trong sơ đồ dưới: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bảng dưới đây cung cấp mẫu tích hợp CĐR vào từng đề cương môn học đã được xây dựng 
và ban hành (Chi tiết của CĐR được cung cấp trong Phụ lục 1).  
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Hội đồng 
đánh giá 
đề cương 
môn học 
và phê 
duyệt 
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Chuẩn đầu ra 

 
Phương 

pháp 
truyền tải 

Cấp độ đạt được của CĐR  
 

Phương pháp 
kiểm tra đánh giá 

C
ấp

 đ
ộ 

1 

C
ấp

 đ
ộ 

2 

C
ấp

 đ
ộ 

3 

C
ấp

 đ
ộ 

4 

1- KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH KTĐN 
VÀ LẬP LUẬN 

      

…….       
…….       
2- KỸ NĂNG VÀ PHẨM CHẤT CÁ 
NHÂN & NGHỀ NGHIỆP 

      

…….       
…….       
3- KỸ NĂNG VÀ PHẨM CHẤT GIỮA 
CÁC CÁ NHÂN (KỸ NĂNG XÃ HỘI) 

      

…….       
…….       
4- ÁP DỤNG KIẾN THỨC KTQT ĐỂ 
ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO XÃ HỘI 
BẰNG CÁC NĂNG LỰC HÌNH 
THÀNH, THIẾT KẾ, THỰC HIỆN VÀ 
ĐÁNH GIÁ (C-D-I-E) CÁC DỰ ÁN/ 
CHÍNH SÁCH 

      

…….       
…….       

 
Đề cương các môn học trước đây được xây dựng gồm các phần như mục tiêu môn học gồm 
kiến thức, kỹ năng, thái độ (theo chuẩn đầu ra của chương trình được ban hành trước đây), 
phương pháp giảng dạy và học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, và lịch trình của môn 
học. Chuẩn đầu ra mới được xây dựng và cập nhật theo cách tiếp cận CDIO bao gồm 4 khối 
năng lực đề cập ở trên cần được tích hợp và do vậy các phương pháp truyền tải, kiểm tra và 
đánh giá cũng thay đổi và chi tiết hơn. Do vậy, đề cương môn học tích hợp cần thay đổi ở 
các mục này cho phù hợp với chuẩn đầu ra mới được xây dựng theo cách tiếp cận CDIO. 
Thêm vào đó, việc nhấn mạnh vào các cấp độ đạt được của sinh viên cũng cần được thể 
hiện trong đề cương môn học có tích hợp chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận CDIO. Trường 
ĐHKT - ĐHQGHN sử dụng thang năng lực nhận thức của Bloom tích hợp lại thành 4 cấp độ 
như sau: 
 

Cấp độ 1: nhớ lại/ tái hiện kiến thức. 
Cấp độ 2: Hiểu và ứng dụng kiến thức. 
Cấp độ 3: Phân tích/ đánh giá. 
Cấp độ 4: Khả năng sáng tạo. 

 
Giảng viên sẽ sử dụng thang bậc 4 cấp độ (1: có khả năng tái hiện; 2: có khả năng tái tạo; 3: 
có khả năng lập luận; và 4: có khả năng sáng tạo) – tương ứng với 6 cấp độ theo thang bậc 
của Bloom – trong bảng dưới đây để đánh giá trình độ đạt được các kết quả học tập dự kiến 
(chuẩn đầu ra) trong và sau khóa học. Sinh viên cũng có thể sử dụng thang bậc 4 cấp độ 
này để tự đánh giá trình độ đạt được các kết quả học tập dự kiến của mình. Để giúp giảng 
viên và sinh viên đánh giá được việc đạt được các cấp độ nhận thức này, các động từ trong 
mô hình năng lực nhận của Bloom được sử dụng để diễn tả các cấp độ đạt được mà giảng 
viên cần truyền tải cũng như sinh viên cần đạt được sau khi kết thúc môn học (ví dụ ở cấp 
độ biết: sử dụng các động từ như “nhớ lại”, “liệt kê ra”…): 
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Trình độ đạt 

được của sinh 
viên (Trường 

ĐHKT-ĐHQGHN) 

Trình độ tương 
ứng theo thang 
bậc nhận thức 

của Bloom 

 
Các động từ chính để nhận ra năng lực hay trình độ đạt 

được của sinh viên sau khóa học 

Mức 1 
(Có khả năng tái 
hiện) 

Mức 1 
(Nhớ) 

Nhớ, đặt tên, nhận ra, thu thập thông tin, quan sát, chỉ ra, 
ghi lại, định vị, nhận biết, nhớ lại, kể, khám phá, liệt kê, nhắc 
lại, định nghĩa, giải thích, chỉ rõ, lấy ra (được tri thức) 

Mức 2 
(Có khả năng tái 
tạo) 

Mức 2 & 3 
(Hiểu và áp 
dụng) 

Hiểu: phân loại, nhóm lại, làm sáng tỏ, sắp xếp lại, sắp đặt 
theo trật tự mới, tổng hợp; suy ra, liên quan, thí nghiệm 
Áp dụng: mô hình hóa, sơ đồ hóa, thực hiện, báo cáo, chỉ 
dẫn, vận hành, thực hiện, sử dụng / xử lý, áp dụng vào một 
tình huống mới  

Mức 3 
(Có khả năng lập 
luận)  

Mức 4 & 5 
(Phân tích và 
đánh giá) 

Phân tích: so sánh, quy gán, thảo luận, tương phản, tổ 
chức, điều tra, tập trung, lựa chọn, giải quyết, phân biệt / chỉ 
rõ sự khác biệt  
Đánh giá: làm sáng rõ, chỉ trích, phản biện, đánh giá, biện 
minh, chứng minh, quyết định, đo lường giám sát, phân xử, 
đánh giá, khen ngợi 

Mức 4 
(Có khả năng 
sáng tạo) 

Mức 6 
(Sáng tạo) 

Tưởng tượng, phát triển ra, đặt giả thuyết, thiết kế, lập kế 
hoạch, phát minh, sản xuất, xây dựng, cải tiến thích nghi, 
thay đổi, cải thiện, dự đoán, mở rộng, phát triển, xây dựng, 
biên soạn 

 
Bước tiếp theo trong việc áp dụng cách tiếp cận CDIO để xây dựng và cải tiến chương trình 
KTĐN CLC là đánh giá việc đạt được CĐR trong từng môn học sau quá trình giảng dạy và 
học tập thông qua việc điều tra khảo sát lấy ý kiến sinh viên. 
 
 
MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 
 
Đối với mỗi môn học, ngoài việc thu thập thông tin đánh giá của sinh viên về hoạt động 
giảng dạy (HĐGD) của giảng viên, mức độ phù hợp và tính hợp lý của môn học, mục đích 
của việc khảo sát còn nhằm lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về cấp độ đạt được của sinh 
viên (theo tự đánh giá của sinh viên) về kiến thức, kỹ năng, thái độ so với CĐR của các môn 
học đã công bố; từ đó hình thành cơ sở dữ liệu hữu ích phục vụ công tác rà soát, điều chỉnh 
mục tiêu và nội dung môn học, phương pháp giảng dạy để nâng cao tính thiết thực và hiệu 
quả của môn học trong khung chương trình đào tạo. 
 
Như vậy đối tượng khảo sát gồm không chỉ hoạt động giảng dạy của giảng viên, nội dung/ 
chương trình môn học mà còn cả việc tự đánh giá của sinh viên theo CĐR đã công bố: 

 
• Hoạt động giảng dạy của giảng viên; 
• Nội dung/ chương trình môn học; 
• Tự đánh giá của sinh viên theo CĐR đã công bố. 

 
Phạm vi khảo sát là tất cả các môn học có tích hợp CĐR vào đề cương môn học. 
 
 
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 
 
Dữ liệu điều tra khảo sát được thu thập thông qua bảng hỏi thiết kế sẵn gồm 3 loại: 
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• Phiếu đánh giá môn học: có cấu trúc gồm các câu hỏi đóng – là các nhận định về các 
khía cạnh khác nhau của môn học, với các lựa chọn thể hiện mức độ đồng tình, thiết 
kế theo thang đo 4 mức độ (không đồng ý, phân vân, đồng ý, hoàn toàn đồng ý). Các 
câu hỏi đóng được đưa vào 4 cấu trúc – Việc tổ chức thực hiện môn học, Nội dung 
môn học, Cấu trúc môn học, và Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của môn học. 
Ngoài ra phiếu hỏi còn có 2 câu hỏi mở để sinh viên cung cấp thông tin về sự thích 
thú của họ với môn học cũng như đưa ra những gợi ý điều chỉnh về nội dung, cấu 
trúc, hình thức kiểm tra đánh giá… của môn học nếu có. 

• Phiếu trưng cầu ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên: gồm các nhận định bố 
trí trong 4 cấu trúc – Tổ chức thực hiện, Quá trình giảng dạy, Kiểm tra đánh giá sinh 
viên, và Cảm nhận của bản thân. Sinh viên cũng đưa ra mức độ đồng tình với mỗi 
nhận định bằng việc lựa chọn giữa: Không đồng ý, Phân vân, Đồng ý, hay Hoàn toàn 
đồng ý. Ngoài ra, sinh viên có cơ hội đưa ra những ý kiến chi tiết/ cụ thể khác ở phần 
trả lời câu hỏi mở.  

• Phiếu tự đánh giá: được thiết kế dựa trên CĐR của môn học với các tiêu chí xếp vào 
3 nhóm: Tiếp nhận kiến thức, Hình thành các kỹ năng kỹ xảo, Khả năng thích ứng 
trong các bối cảnh khác nhau. Ngoài các tiêu chí được liệt kê như CĐR đã công bố, 
phiếu dành một diện tích mở để sinh viên tự bổ sung các tiêu chí (nếu có). Với mỗi 
tiêu chí, sinh viên tự đánh giá kết quả đạt được của bản thân sau khi học môn học 
dựa trên thang năng lực nhận thức của Blook tích hợp lại thành 4 cấp độ đã đề cập 
trên. 

 
Mục đích, yêu cầu của cuộc khảo sát và hướng dẫn cung cấp thông tin được thực hiện 
trước khi sinh viên tiến hành điền thông tin vào phiếu. Bảng hỏi được phát tới từng sinh viên, 
được giám sát khi sinh viên trả lời thông tin trong bảng hỏi ngay tại phòng học và được thu 
lại ngay sau khi sinh viên hoàn thành xong các phiếu.  
 
Dữ liệu sau đó được nhập vào phần mềm SPSS và xử lý, phân tích định lượng nhằm cung 
cấp thông tin thống kê về đánh giá của sinh viên trên từng khía cạnh mà phiếu đề cập. 
 
 
TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ VIỆC ĐẠT ĐƯỢC CHUẨN ĐẦU RA TRONG 
MỘT MÔN HỌC CỤ THỂ0F

1 
 
Theo quy trình đào tạo của Trường ĐHKT - ĐHQGHN, trước khi chương trình đào tạo bắt 
đầu, sinh viên năm thứ nhất được thông báo rõ ràng về mục đích, mục tiêu và chuẩn đầu ra 
của chương trình; với mỗi môn học, sinh viên cũng được giảng viên cung cấp thông tin chi 
tiết về mục tiêu và CĐR của môn học, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch học tập cá 
nhân nhằm đạt mục tiêu và CĐR đã đề ra.  
 
Một kênh thông tin có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá mức độ đạt được CĐR của sinh 
viên là cho sinh viên tự đánh giá cấp độ đạt được của bản thân sau khi môn học kết thúc. 
Trong bài này, chúng tôi cung cấp một ví dụ cụ thể về việc sinh viên khóa QH2007E hệ chất 
lượng cao bắt đầu bước vào năm thứ 4 (QH2007E_CLC) tự đánh giá mức độ đạt được CĐR 
của bản thân trong môn học Kinh doanh quốc tế (KDQT) [5]. 
Theo kết quả phân tích số liệu thì sinh viên QH2007E_CLC khá tự tin khi tự đánh giá thành 
tích học tập môn KDQT của bản thân. Toàn bộ 56 tiêu chí đều được đánh giá từ mức 2 trở 
lên, không có tiêu chí nào có số trội là 2 (Phụ lục 2). Điểm trung bình cấp độ nhận thực theo 

                                                 
1 Được trích từ nguồn Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sinh viên QH2007E hệ chất lượng cao năm học 2009-2010 của 
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 
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tiêu chí của nhóm sinh viên này cao hơn hẳn so với yêu cầu của CĐR. Như vậy, có thể kết 
luận sơ bộ, phần lớn sinh viên tự đánh giá minh đạt và vượt CĐR môn học KDQT. 
Có 7/55 tiêu chí (xấp xỉ 13%) không những có điểm trung bình cao hơn CĐR mà còn được 
100% sinh viên tự đánh giá đạt cấp độ 3 trở lên (không có sinh viên nhận đạt được cấp độ 
2), bao gồm: 
 

• Kỹ năng giải quyết vấn đề. 
• Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin. 
• Hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau. 
• Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc. 
• Cấu trúc giao tiếp (cách lập luận sắp xếp ý tưởng…). 
• Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản. 
• Các định nghĩa, khái niệm cơ bản làm nền tảng. 

 
Kết quả đánh giá này không có gì khác thường bởi có thể nhận thấy đây là những kỹ năng, 
kiến thức chung, không mang hoặc mang ít đặc trưng ngành học. Đối tượng sinh viên được 
khảo sát là sinh viên bắt đầu chuẩn bị bước vào năm thứ 4, hệ chất lượng cao nên tại thời 
điểm tiến hành tự đánh giá, những kiến thức kỹ năng này sinh viên đã phần nào tích lũy 
được. 
 
Khối I: Kiến thức ngành Kinh tế đối ngoại 
 
Khối kiến thức ngành KTĐN (bao gồm kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành) 
được đa số sinh viên (55-70%) đánh giá đạt cấp độ 3 (phân tích/ đánh giá); số còn lại tự 
đánh giá đạt cấp độ 2 (hiểu và áp dụng kiến thức) hoặc 4 (khả năng sáng tạo). 
 
Kết quả tự đánh giá: Khối kiến thức cơ sở ngành kinh tế đối ngoại 

  N % % tích lũy 
Giá trị Hiểu và áp dụng kiến thức 2 12.5 13.3 

Phân tích/đánh giá 11 68.8 86.7 
Khả năng sáng tạo 2 12.5 100.0 
Tổng 15 93.8  

Missing 9 1 6.2  
Tổng 16 100.0  

 
Kết quả tự đánh giá: Khối kiến thức cơ sở ngành kinh tế đối ngoại 

  N % % tích lũy 
Giá trị Hiểu và áp dụng kiến thức 2 12.5 12.5 

Phân tích/đánh giá 9 56.2 68.8 
Khả năng sáng tạo 5 31.2 100.0 
Tổng 16 100.0  

Với yêu cầu như CĐR quy định, sinh viên cần đạt mức tối thiểu tương đương 2.7 điểm (gần 
đến khả năng phân tích, đánh giá) thì vẫn còn 2/16 sinh viên chưa đạt CĐR ở tiểu mục này. 
Tuy nhiên, xét trên tổng thể lớp QH2007E_CLC, thì sinh viên đã đạt CĐR quy định (TĐG 3.0 
và CĐR 2.75 với Khối kiến thức cơ sở ngành; TĐG 3.19 và CĐR 2.75 với Khối kiến thức 
chuyên ngành).  
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Khối II: Các kỹ năng và phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp 
 
Phần này bao gồm những tiểu mục đánh giá liên quan đến: Lập luận tư duy và giải quyết 
vấn đề quản trị quốc tế; Nghiên cứu và khám phá kiến thức; Tư duy theo hệ thống; Các kỹ 
năng và phẩm chất cá nhân; Các kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp. (Câu 3 đến câu 26, 
phiếu tự đánh giá). 
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So sánh cấp độ TB theo TĐG và CĐR môn KDQT 

Khối II: Kỹ năng & phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp 
 
Trong khối tiêu chí này, kết quả tự đánh giá của sinh viên cũng vượt xa yêu cầu của CĐR 
(Hình 5.2). Cá biệt có tiêu chí khoảng cách giữa cấp độ mà CĐR yêu cầu và cấp độ theo tự 
đánh giá khá xa nhau như C6_Kỹ năng phân tích vấn đề khi thông tin không đầy đủ (1.75 và 
2.81); C17_Hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau (1 và 3.38); C21_Kỹ năng sử dụng máy 
tính (2 và 3.62); C25_Khả năng làm việc độc lập (2 và 3.50). Với những trường hợp này, cần 
tìm hiểu nguyên nhân và xem lại cấp độ CĐR để có những điều chỉnh hợp lý nhằm hoàn 
thiện CĐR phù hợp tình hình thực tế. 
 
Theo kết quả tự đánh giá thì kết thúc môn KDQT, những kỹ năng liên quan đến tư duy lập 
luận, giải quyết vấn đề trong kinh tế kinh doanh của sinh viên đã đạt cấp độ 3 (lập luận/phân 
tích/đánh giá) trở lên. Điều này có nghĩa là sinh viên có thể thực hiện tốt quy trình giải quyết 
vấn đề, từ phát hiện và hình thành vấn đề, tổng hợp, phân tích, đánh giá (thậm chí khi thông 
tin không đầy đủ) đến giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp, kiến nghị. 
 
Những kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu và khám phá tri thức, tư duy hệ thống, thông qua 
môn học cũng đã được củng cố, phát triển, đạt cấp độ 3 trở lên. Các kỹ năng tìm kiếm, tổng 
hợp tài liệu; thu thập, phân tích và xử lý thông tin, tư duy chỉnh thể logic; phát hiện vấn đề và 
mỗi tương quan giữa các vấn đề đều được sinh viên tự đánh giá vượt xa chuẩn.  
Những kỹ năng và phẩm chất cá nhân như tư duy phản biệt, tư duy sáng tạo, tự quản lý bản 
thân, quản lý thời gian và nguồn lực, tự học tự nghiên cứu… tuy CĐR đòi hỏi không cao 
(dưới cấp độ 3) nhưng phần lớn sinh viên đều đánh giá các kỹ năng này từ mức 3 trở lên 
(cấp độ TB lớn hơn 3, số trội là cấp độ 3 hoặc 4). Trên thực tế, đây là những kỹ năng mà 
sinh viên đã được rèn luyện và tích lũy trong suốt quá trình học tập ở trường đại học, đặc 
biệt trong hệ đào tạo chất lượng cao. Vì vậy, có thể chuẩn đầu ra đã đặt hơi thấp so với 
năng lực thức tế của sinh viên. 
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Kết quả tự đánh giá cấp độ đạt được về những kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp, mặc dù 
được trông đợi sẽ tương đối sát CĐR, cũng vẫn vượt xa chuẩn. 100% sinh viên đạt hoặc 
vượt CĐR ở những tiêu chí như  kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc, nhận thức và bắt kịp 
kinh tế thế giới, khả năng làm việc độc lập, tự tin trong môi trường giao tiếp quốc tế (CĐR 
yêu cầu cấp độ 2, min=2 hoặc 3, max=4 chứng tỏ 100% sinh viên tự đánh giá đạt cấp độ 2 
trở lên). Riêng tiêu chí về đạo đức nghề nghiệp, CĐR yêu cầu đạt cấp độ 2.5, kết quả TĐG 
có 1/16 sinh viên tự đánh giá chưa đạt chuẩn (cấp độ 2), nhưng lại có đến 12/16 sinh viên tự 
đánh giá đạt cấp độ 4. 
Kết quả tự đánh giá theo tiêu chí: Đạo đức nghề nghiệp (trung thực, trách nhiệm và đáng tin 
cậy): 

  N % % tích lũy 
Giá trị Hiểu và áp dụng kiến thức 1 6.3 6.3 
 Phân tích/đánh giá 3 18.8 25.0 
 Khả năng sáng tạo 12 75.0 100.0 
 Tổng 16 100.0  

 
Khối III: Các kỹ năng và phẩm chất giữa các cá nhân (kỹ năng xã hội) 
Không có gì khác biệt so với kết quả tự đánh giá ở các khối tiêu chí I và II, sinh viên lớp 
QH2007E_CLC đã rất tự tin với những kỹ năng xã hội họ đã tích lũy và phát triển. Các kỹ 
năng làm việc theo nhóm, giao tiếp, ngoại ngữ đều được sinh viên tự đánh giá trung bình đạt 
cấp độ 3 hoặc trên 3, trong khi chuẩn đầu ra yêu cầu cao nhất cũng chỉ 2.75 đối với các kỹ 
năng sử dụng ngoại ngữ. 
 

 
So sánh cấp độ TB theo TĐG và CĐR môn KDQT 

Khối III: Kỹ năng xã hội 
Kết quả tự đánh giá cho thấy sinh viên vượt chuẩn xa nhất ở nhóm các tiêu chí làm việc theo 
nhóm  (c27 – c31) và giao tiếp xã hội (c32 – c37). Đây là một dấu hiệu đáng mừng đối với 
kết quả đào tạo của chương trình cử nhân hệ chất lượng cao bởi trong thị trường lao động, 
sinh viên Việt Nam vẫn bị đánh giá là có năng lực giao tiếp kém và thiếu các kỹ năng làm 
việc theo nhóm. 
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Khối 4: Áp dụng kiến thức để đem lại lợi ích cho xã hội bằng các năng lực C-D-I-E 
 
Phần này bao gồm các tiêu chí đánh giá liên quan đến Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh, Bối 
cảnh doanh nghiệp và kinh doanh, Hình thành ý tưởng kinh doanh quốc tế, Xây dựng/thực 
hiện/đánh giá phương án/dự án kinh doanh quốc tế. Đây là những tiêu chí đánh giá những 
kiến thức và kỹ năng chuyên môn liên quan trực tiếp đến chuyên ngành, vì vậy yêu cầu của 
CĐR nhìn chung cũng thấp hơn các khối kiến thức kỹ năng khác, và kết quả tự đánh giá 
tương ứng cũng thấp hơn kết quả tự đánh giá ở các phần khác. Tuy nhiên, khoảng cách 
chênh lệch giữa yêu cầu của CĐR và kết quả TĐG không hề nhỏ. 
 

 
So sánh cấp độ TB theo TĐG và CĐR môn KDQT 

Khối IV: Áp dụng kiến thức để đem lại lợi ích cho xã hội bằng các năng lực C-D-I-E 
  

Các tiêu chí về đánh giá, điều chỉnh, nâng cấp dự án, sáng tạo dự án mới (c57-c59) có lẽ do 
mức độ phức tạp và đòi hỏi chuyên môn cũng như kỹ năng nghề nghiệp cao nên CĐR chỉ 
yêu cầu cấp độ 1.5. Tuy nhiên, tự đánh giá của sinh viên lại cho kết quả cao không ngờ. Nhà 
trường/khoa cần có kế hoạch tìm hiểu nguyên nhân và xác minh tính xác thực của thông tin 
tự đánh giá này: thực tế sinh viên có năng lực đạt đến cấp độ như vậy hay tự đánh giá của 
sinh viên chủ quan, thiếu chính xác do thiếu những chỉ báo cụ thể định hướng cho sinh viên 
hiểu đúng nội hàm của từng tiêu chí tại từng cấp độ nhận thức. 
 
Các tiêu chí còn lại nhìn chung có kết quả đánh giá so với CĐR tương tự như các khối khác 
đã phân tích. Cá biệt là tiêu chí về Các định nghĩa, khái niệm cơ bản làm nền tảng, CĐR yêu 
cầu cấp độ nhận thức 2.25, kết quả TĐG không có sinh viên nào lựa chọn dưới cấp độ 3.  
 
 
Kết quả tự đánh giá theo tiêu chí: Các định nghĩa, khái niệm cơ bản làm nền tảng 

  N % % tích lũy 
Giá trị Phân tích/đánh giá 12 75.0 75.0 
  Khả năng sáng tạo 4 25.0 100.0 
  Tổng 16 100.0  
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Tóm lại, tự đánh giá theo CĐR môn KDQT của 16 sinh viên lớp QH2007E_CLC đã mang lại 
kết quả ngoài mong đợi. Hiện tượng không đạt chuẩn hầu như không xuất hiện, chỉ lẻ tẻ ở 
một vài tiêu chí với tỷ lệ cực nhỏ. Nhìn tổng thể, sinh viên đã đạt và vượt xa CĐR môn 
KDQT. 
 
 
THẢO LUẬN 
 
Việc xây dựng Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo (theo tiếp cận CDIO) nhằm mục tiêu gắn 
nội dung đào tạo với thực tiễn nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội đã dẫn đến việc phải tích 
hợp CĐR vào từng môn học. Xuất phát từ thực tiễn đó, hoạt động đảm bảo chất lượng của 
các trường đại học cần có thêm một điều tra khảo sát được trông đợi là nguồn thông tin 
phản hồi rất ý nghĩa để nhà trường đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo hàng năm và có 
biện pháp cải thiện tình hình, đó là cho sinh viên tự đánh giá theo CĐR môn học. 
 
Ở ví dụ về cuộc điều tra khảo sát trên môn học KDQT mà bài báo này đề cập cho chúng ta 
một bức tranh chung về hai môn học này đặt trong chương trình đào tạo cử nhân KTĐN hệ 
CLC. Một kết luận chung nhất là sinh viên rất hài lòng với môn học này, từ nội dung, cấu trúc 
môn học đến việc thực hiện môn học, công tác giảng dạy và hoạt động kiểm tra đánh giá. 
Kết quả tự đánh giá theo CĐR cho chúng ta một cái nhìn lạc quan về sự tự tin của sinh viên 
với kết quả đạt được từ hai môn học. 
 
Từ góc độ đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo và đảm bảo hiệu quả công tác điều tra 
khảo sát thì bài báo này cũng có một số hàm ý sau: 
 
Thứ nhất, kết quả đánh giá cần được Khoa/bộ môn tìm hiểu về hoạt động giảng dạy của 
từng giảng viên để kịp thời xây dựng điển hình và rút kinh nghiệm cá nhân. 
 
Thứ hai, để đảm bảo phát huy tác dụng của CĐR, cần từng bước xây dựng và công bố tới 
sinh viên (cũng như các bên liên quan) những chỉ báo thực hiện cụ thể tương ứng với các 
yêu cầu của CĐR. Các bộ chỉ báo thực hiện sẽ là cơ sở tối quan trọng để nâng cao chất 
lượng công tác kiểm tra đánh giá, đồng thời hữu ích đối với giảng viên trong quá trình triển 
khai giảng dạy, tìm kiếm và cung cấp tài liệu môn học. Ví dụ ở lần đánh giá theo CĐR đề cập 
trên, việc sinh viên tự đánh giá vượt chuẩn khá xa vừa là một thông tin tích cực nhưng cũng 
để lại nhiều băn khoăn cho những người sử dụng kết quả đánh giá hoặc là về tính xác thực 
của kết quả tự đánh giá hoặc là về mức độ phù hợp của CĐR. Đặc biệt với những tiêu chí cụ 
thể mà báo cáo đã chỉ ra, nhà trường/khoa/giảng viên cần tiếp cận tìm hiểu để có lý giải và 
biện pháp xử lý phù hợp. 
 
Thứ ba, những gợi ý, đề xuất cụ thể liên quan đến từng nội dung/tiêu chí đánh giá cần được 
trường/khoa/bộ môn và giảng viên lưu ý và có kế hoạch sử dụng thông tin đánh giá nhằm 
tăng hiệu quả của công tác điều tra khảo sát đảm bảo chất lượng.  
 
Thứ tư, mô hình và thực tiễn của Trường ĐHKT - ĐHQGHN trong việc đánh giá CĐR theo 
cách tiếp cận CDIO trong từng môn học, mặc dù triển khai cho chương trình đào tạo KTĐN 
CLC (trong lĩnh vực kinh tế - kinh doanh), mang nhiều nét chung và có thể tổng quát hóa áp 
dụng cho chương trình đào tạo trong nhiều lĩnh vực khác như kỹ sư, cơ khí, hóa học…  
 
CÁC TỪ KHÓA CHÍNH 
 
Môn học, Kinh tế đối ngoại (KTĐN), Chất lượng cao (CLC), Cách tiếp cận CDIO, Chuẩn đầu 
ra, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế (UEB) - Đại học Quốc gia 
Hà Nội (VNU).  
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Phụ lục 1: Bản tóm tắt chuẩn đầu ra Chương trình cử nhân chất lượng cao ngành 
Kinh tế quốc tế (trước đây là KTĐN) theo cách tiếp cận CDIO kể từ năm 2010 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1- KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH KTĐN VÀ LẬP LUẬN 

1.1 KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 
1.2 KHỐI KIẾN THỨC TOÁN VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
1.3 KHỐI KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1.4 KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH KTĐN 
1.5 KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KTĐN 

 
2- KỸ NĂNG VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN & NGHỀ NGHIỆP 

2.1 CÁC LẬP LUẬN TƯ DUY VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
KINH TẾ / KINH DOANH 

2.1.1 Phát hiện và hình thành vấn đề 
2.1.2 Tổng quát hóa vấn đề 
2.1.3 Kỹ năng đánh giá và phân tích định tính vấn đề 
2.1.4 Kỹ năng phân tích vấn đề khi thiếu thông tin 
2.1.5 Kỹ năng phân tích định lượng vấn đề 
2.1.6 Kỹ năng giải quyết vấn đề 
2.1.7 Đưa ra giải pháp và kiến nghị 

2.2 NGHIÊN CỨU VÀ KHÁM PHÁ KIẾN THỨC 
2.2.1 Hình thành các giả thuyết 
2.2.2 Tìm kiếm và tổng hợp tài liệu 
2.2.3 Nghiên cứu thực nghiệm 
2.2.4 Kiểm định giả thuyết 
2.2.5 Khả năng ứng dụng nghiên cứu trong thực tiễn 
2.2.6 Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin 

2.3 TƯ DUY THEO HỆ THỐNG 
2.3.1 Tư duy chỉnh thể/logic 
2.3.2 Phát hiện các vấn đề và mối tương quan giữa các 

vấn đề 
2.3.3 Xác định vấn đề ưu tiên 
2.3.4 Phân tích sự lựa chọn giữa các vấn đề và tìm ra 

cách giải quyết cân bằng 
2.3.5 Tư duy phân tích đa chiều  

2.4 CÁC KỸ NĂNG VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN 
2.4.1 Sẵn sàng đi đầu và  đương đầu với  rủi ro 
2.4.2 Kiên trì 
2.4.3 Linh hoạt  
2.4.4 Tự tin 
2.4.5 Chăm chỉ 
2.4.6 Nhiệt tình và say mê công việc 
2.4.7 Tư duy sáng tạo 
2.4.8 Tư duy phản biện 
2.4.9 Hiểu và phân tích được  kiến thức, kỹ năng, phẩm 

chất và thái độ của một cá nhân khác 
2.4.10 Khám phá và học hỏi từ cuộc sống 
2.4.11 Quản lý thời gian và nguồn lực 
2.4.12 Kỹ năng thích ứng với sự phức tạp của thực tế 
2.4.13 Sự hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau 
2.4.14 Tinh thần tự tôn (Self-esteem) 
2.4.15 Kỹ năng học và tự học 
2.4.16 Kỹ năng quản lý bản thân 
2.4.17 Kỹ năng sử dụng máy tính 

2.5 CÁC KỸ NĂNG VÀ PHẨM CHẤT NGHỀ NGHIỆP 
2.5.1 Đạo đức nghề nghiệp (trung thực, trách nhiệm và 

đáng tin cậy) 
2.5.2 Hành vi chuyên nghiệp 
2.5.3 Kỹ năng lập kế hoạch cho nghề nghiệp tương lai 
2.5.4 Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc 
2.5.5 Nhận thức và bắt kịp với kinh tế thế giới hiện đại 
2.5.6 Khả năng làm việc độc lập 
2.5.7 Tự tin trong môi trường làm việc quốc tế 
2.5.8 Kỹ năng đặt mục tiêu 
2.5.9 Kỹ năng  tạo động lực làm việc 
2.5.10 Kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp 
2.5.11 Kỹ năng chăm sóc khách hàng và đối tác 
2.5.12 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành 

3- KỸ NĂNG VÀ PHẨM CHẤT GIỮA CÁC CÁ NHÂN (KỸ 
NĂNG XÃ HỘI) 

3.1   LÀM VIỆC THEO NHÓM 
3.1.1 Hình thành nhóm làm việc hiệu quả 

3.1.2 Vận hành nhóm 
3.1.3 Phát triển nhóm  
3.1.4 Lãnh đạo nhóm 
3.1.5 Kỹ năng làm việc trong các nhóm khác nhau 

3.2   GIAO TIẾP 
3.2.1 Chiến lược giao tiếp 
3.2.2 Cấu trúc giao tiếp (cách lập luận, sắp xếp ý tưởNg..) 
3.2.3 Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản 
3.2.4 Kỹ năng giao tiếp qua thư điện tử/các phương tiện truyền 

thông 
3.2.5 Kỹ năng thuyết trình  
3.2.6 Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân 

3.3   GIAO TIẾP SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ 
3.3.1 Tiếng Anh – kỹ năng nghe, nói  
3.3.2 Tiếng Anh – kỹ năng đọc, viết 
3.3.3 Ngoại ngữ khác 

 
4- ÁP DỤNG KIẾN THỨC KTĐN ĐỂ ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO 
XÃ HỘI BẰNG CÁC NĂNG LỰC C-D-I-E 

4.1   BỐI CẢNH XÃ HỘI VÀ NGOẠI CẢNH 
4.1.1 Vai trò và trách nhiệm của các cử nhân KTĐN 
4.1.2 Tác động của KT/KTĐN đến xã hội 
4.1.3 Quy định của xã hội về KT/KTĐN 
4.1.4 Bối cảnh lịch sử và văn hóa dân tộc 
4.1.5 Các vấn đề và giá trị của thời đại 
4.1.6 Bối cảnh toàn cầu 

4.2   BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP VÀ KINH DOANH   

4.2.1 Văn hóa doanh nghiệp 
4.2.2 Chiến lược, mục tiêu và kế hoạch của doanh nghiệp 
4.2.3 Mối quan hệ giữa doanh nghiệp & các vấn đề KTĐN 
4.2.4 Làm việc thành công trong tổ chức 

4.3   HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 

4.3.1 Thiết lập mục tiêu kinh tế đối ngoại (dựa trên nhu cầu và 
bối cảnh xã hội) 

4.3.2 Sử dụng các định nghĩa, khái niệm cơ bản làm nền tảng 
4.3.3 Mô hình hóa ý tưởng và đảm bảo đạt được các mục tiêu 

đề ra 
4.3.4 Quản lý dự án phát triển (rủi ro, tính khả thi, chi phí, 

nguồn lực…)  
4.4   XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN/DỰ ÁN HAY CHÍNH SÁCH KINH 
TẾ ĐỐI NGOẠI 

4.4.1 Quá trình thiết kế dự án (các điều kiện thực hiện…) 
4.4.2 Cách tiếp cận của dự án (phương pháp tiếp cận, các 

bước...) 
4.4.3 Sử dụng kiến thức trong thiết kế dự án  
4.4.4 Thiết kế dự án chuyên ngành (các công cụ, phương pháp 

và quy trình thích hợp…) 
4.4.5 Thiết kế dự án đa ngành (mối liên hệ giữa các công cụ, 

phương pháp và quy trình…) 
4.4.6 Thiết kế dự án đa mục tiêu (thiết kế quá trình thực hiện, 

thử nghiệm, yếu tố môi trường, độ tin cậy…) 
4.5   THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN / DỰ ÁN HAY CHÍNH SÁCH 
KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 

4.5.1 Đào tạo/tập huấn để thực hiện phương án/dự án 
4.5.2 Lựa chọn nguồn lực thực hiện phương án/dự án 
4.5.3 Tổ chức thực hiện phương án/dự án 

4.6   ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN / DỰ ÁN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 

4.6.1 Thiết kế các tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện 
4.6.2 Đánh giá kết quả thực hiện (kinh tế-xã hội-môi trường..) 
4.6.3 Đìều chỉnh/nâng cấp dự án/phương án 
4.6.4 Sáng tạo các dự án/phương án mới 

Hộ
i n

gh
ị C

DIO
 Toà

n q
uố

c 2
01

2, 

ĐHQG-H
CM, 2

3-2
4/ 

8/ 
20

12



Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012, ĐHQG-HCM, 23-24/ 8/ 2012 158 

Phụ lục 2: Thống kê mô tả kết quả tự đánh giá của SV theo CĐR môn KDQT 
 

Tiêu chí 
 

N missing CĐR TB 
TĐG 

Sai số 
chuẩn 

TB 
TĐG 

Số 
trội 

Độ lệch 
chuẩn Min Max 

kien thuc co so nganh 15 1 2.75 3.00 .138 3 .535 2 4 

kien thuc chuyen nganh 16 0 2.75 3.19 .164 3 .655 2 4 

phat hien va hinh thanh van de 16 0 2.5 2.94 .111 3 .443 2 4 

tong quat hoa van de 16 0 2.5 3.25 .144 3 .577 2 4 

danh gia va phan tich dinh tinh vde 
16 0 3 3.19 .136 3 .544 2 4 

phan tich vde khi thong tin k day 
du 16 0 1.75 2.81 .164 3 .655 2 4 

giai quyet van de 16 0 2.75 3.25 .112 3 .447 3 4 

dua ra giai phap va kien nghi 
16 0 2.75 3.25 .194 4 .775 2 4 

tim hieu va tong hop tai lieu 16 0 2.75 3.56 .182 4 .727 2 4 

thu thap, phan tich va xu ly thong 
tin 16 0 3 3.56 .128 4 .512 3 4 

tu duy tong the/logic 16 0 2.5 3.25 .144 3 .577 2 4 

phat hien vde va moi tuong quan 
giua cac vde 16 0 2.5 3.25 .144 3 .577 2 4 

tu duy sang tao 16 0 2 3.44 .182 4 .727 2 4 

tu duy phan bien 15 1 2 3.27 .182 3 .704 2 4 

hieu va phan tich kthuc, ky nang, 
pchat, thai do cua ng khac 16 0 2 2.94 .170 3 .680 2 4 

quan ly thoi gian va nguon luc 16 0 2 2.75 .171 3 .683 2 4 

hieu biet ve cac nen van hoa khac 
nhau 16 0 1 3.38 .125 3 .500 3 4 

tinh than tu ton 16 0 2.5 3.19 .164 3 .655 2 4 

ky nang hoc va tu hoc 16 0 2.5 3.31 .151 3 .602 2 4 

ky nang quan ly ban than 16 0 2.75 3.19 .136 3 .544 2 4 

ky nang su dung may tinh 16 0 2 3.62 .180 4 .719 2 4 

dao duc nghe nghiep 16 0 2.5 3.69 .151 4 .602 2 4 
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Tiêu chí 
 

N missing CĐR TB 
TĐG 

Sai số 
chuẩn 

TB 
TĐG 

Số 
trội 

Độ lệch 
chuẩn Min Max 

ky nang to chuc va sap xep cong 
viec 16 0 2 3.31 .120 3 .479 3 4 

nhan thuc va bat kip voi kinh te the 
gioi 16 0 2 3.31 .176 3a .704 2 4 

kha nang lam viec doc lap 16 0 2 3.50 .158 4 .632 2 4 

tu tin trong moi truong lam viec 
quoc te 16 0 2 3.38 .155 3 .619 2 4 

hinh thanh nhom lam viec hieu 
qua 16 0 2.5 3.44 .157 4 .629 2 4 

van hanh nhom 16 0 2 3.25 .171 3 .683 2 4 

phat trien nhom 16 0 2 3.38 .155 3 .619 2 4 

lanh dao nhom 16 0 2 3.00 .158 3 .632 2 4 

ky nang lam viec trong cac nhom 
khac nhau 16 0 2.5 3.50 .158 4 .632 2 4 

chien luoc giao tiep 16 0 1.75 3.19 .136 3 .544 2 4 

cau truc giao tiep 16 0 2.25 3.31 .120 3 .479 3 4 

ky nang giao tiep bang van ban 
16 0 2.25 3.44 .128 3 .512 3 4 

ky nang giao tiep qua thu dien 
tu/ptien truyen thong 16 0 2.25 3.50 .158 4 .632 2 4 

ky nang thuyet trinh 16 0 2.25 3.31 .151 3 .602 2 4 

ky nang giao tiep giua cac ca nhan 
16 0 2.75 3.31 .151 3 .602 2 4 

ngoai ngu - nghe noi 16 0 2.75 3.06 .143 3 .574 2 4 

ngoai ngu - doc viet 15 1 2.75 3.07 .153 3 .594 2 4 

boi canh toan cau 16 0 2 3.06 .143 3 .574 2 4 

van hoa doanh nghiep 16 0 N/A 2.94 .143 3 .574 2 4 

chien luoc, muc tieu, KH cua 
doanh nghiep 16 0 2 3.12 .125 3 .500 2 4 

mqh giua doanh nghiep, cac vde 
lien quan va mon hoc 16 0 2 3.06 .170 3 .680 2 4 

thiet lap muc tieu kinh te - kinh 
doanh 16 0 2.25 3.00 .158 3 .632 2 4 
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Tiêu chí 
 

N missing CĐR TB 
TĐG 

Sai số 
chuẩn 

TB 
TĐG 

Số 
trội 

Độ lệch 
chuẩn Min Max 

cac dinh nghia, kn co ban lam nen 
tang 16 0 2.25 3.25 .112 3 .447 3 4 

mo hinh hoa y tuong, dbao dat 
duoc muc tieu 16 0 2 3.31 .151 3 .602 2 4 

Quan ly du an phat trien 16 0 2 3.31 .151 3 .602 2 4 

quy trinh thiet ke du an 16 0 2 3.06 .111 3 .443 2 4 

Cach tiep can cua du an 16 0 2 3.12 .155 3 .619 2 4 

su dung kthuc trong thiet ke du an 
16 0 2.25 2.94 .111 3 .443 2 4 

thiet ke du an chuyen nganh 16 0 1.75 2.94 .143 3 .574 2 4 

lua chon nguon luc thuc hien 
16 0 1.75 3.00 .158 3 .632 2 4 

to chuc thuc hien du an 16 0 1.75 2.88 .125 3 .500 2 4 

thiet ke cac tieu chuan danh gia kq 
thuc hien 16 0 1.5 2.94 .170 3 .680 2 4 

dieu chinh/nang cap du an 16 0 1.5 2.69 .120 3 .479 2 3 

Sang tao du an moi 16 0 1.5 3.12 .180 3 .719 2 4 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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THIẾT KẾ - TRIỂN KHAI  
MÔN HỌC GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KỸ THUẬT 

 
 
 

Hồ Tấn Nhựt 
 

Đại Học Công Lập California, Northridge, Hoa Kỳ 
 
 

TÓM TẮT 
 
Môn giới thiệu ngành kỹ thuật là một môn học tiền đề của chương trình đào tạo tích hợp, và 
nó là một Tiêu chuẩn CDIO nhắm vào việc thu hút và củng cố niềm yêu thích của sinh viên 
về kỹ thuật, giới thiệu sinh viên một số kỹ năng cần thiết cơ bản và tạo điều kiện cho sinh 
viên có một trải nghiệm kỹ thuật tuy đơn giản nhưng xác thực làm nền tảng cho các môn học 
tiếp theo trong chương trình đào tạo.  Bài này mô tả việc ứng dụng Khái niệm Constructive 
Alignment (Khái niệm Tương ứng mang tính xây dựng) nhằm xây dựng môn giới thiệu ngành 
để đạt được các mục tiêu này. Mỗi phần mục sẽ bắt đầu bằng việc thảo luận về các nguyên 
tắc tương ứng, kế đến là mô tả về quá trình liên quan, cũng như các kiểu mẫu và ví dụ nhằm 
giúp nhà sư phạm soạn thảo và giảng dạy môn học. 
 
 
TỪ KHÓA:  
 
Môn giới thiệu ngành kỹ thuật, học dựa trên đồ án, Constructive Alignment 
 
 
GIỚI THIỆU 
 
Trong hầu hết các chương trình đào tạo về kỹ thuật ở bậc đại học thì môn giới thiệu về 
ngành kỹ thuật là một trong những môn đầu tiên mà sinh viên sẽ học trong năm thứ nhất.  
Tuy nhiên, thông thường thì môn giới thiệu này thường được dạy nhằm giúp các sinh viên 
mới làm quen với trường đại học, chứ không nhằm mục đích xây dựng một nền tảng của 
chương trình đào tạo tích hợp. Trong các chương trình CDIO, môn giới thiệu ngành kỹ thuật 
là một môn học tiền đề và bắt buộc và là một phần không thể tách rời của một chương trình 
đào tạo tích hợp.  Chính vì tầm quan trọng của nó mà có hẳn một Tiêu chuẩn (Tiêu chuẩn 4) 
trong số 12 Tiêu chuẩn CDIO đã được dành riêng cho môn giới thiệu ngành này [1]. Việc 
đáp ứng được Tiêu chuẩn 4 đòi hỏi một chương trình sao cho môn giới thiệu ngành phải 
hình thành một khung mẫu cho thực hành kỹ thuật về kiến tạo sản phẩm, quy trình, và xây 
dựng hệ thống, đồng thời giới thiệu về các kỹ năng cá nhân và giao tiếp cần thiết. Vì thế, 
môn học này nhằm vào việc thu hút và củng cố niềm yêu thích của sinh viên đối với ngành 
kỹ thuật, giới thiệu và dạy cho sinh viên một số kỹ năng cần thiết cơ bản, đem lại một tập 
hợp các trải nghiệm kỹ thuật tuy đơn giản nhưng xác thực và cụ thể làm nền tảng cho sinh 
viên trong các môn học tiếp theo, và xây dựng một lộ trình cho các môn học sau trong 
chương trình đào tạo.  Bài này mô tả việc ứng dụng Khái niệm Constructive Alignment (Khái 
niệm Tương ứng mang tính xây dựng, gọi tắt là Khái niệm CA trong bài này ) nhằm xây dựng 
môn giới thiệu ngành để đạt được các mục tiêu này. Mỗi phần trình bày sẽ bắt đầu bằng việc 
thảo luận về các nguyên tắc tương ứng, kế đến là mô tả về quá trình liên quan, cũng như 
các biểu mẫu và thí dụ nhằm giúp nhà sư phạm thiết kế và giảng dạy môn học. 
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Bài này được soạn thảo nhằm giúp người đọc 
• giải thích vai trò, cơ sở, và tầm quan trọng của môn giới thiệu ngành kỹ thuật trong 

chương trình đào tạo tích hợp 
• mô tả quy trình áp dụng Khái niệm CA để thiết kế và triển khai môn giới thiệu ngành 

kỹ thuật 
 
 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC LỢI ÍCH CỦA MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH 
 
Chương trình đào tạo tích hợp thiết kế theo mô hình CDIO bao gồm ba thành phần: 1) môn 
giới thiệu ngành kỹ thuật; 2) các môn chuyên ngành; và 3) các môn khoa học và/hoặc các 
môn học đại cương. Cách tốt nhất để đánh giá đúng được vai trò và tầm quan trọng của 
môn giới thiệu ngành trong chương trình đạo tạo tích hợp là hình dung nó như một bộ phận 
trung tâm trong Hình 1 bên dưới [1]. Như minh họa, bộ phận trung tâm đóng vai trò một 
khung nâng đỡ mái vòm trong quá trình xây dựng cho đến khi mái vòm có thể tự đứng vững 
được, trong khi đó các môn học về khoa học, và/ hoặc đại cương, và chuyên ngành là 
những phiến đá cấu thành mái vòm. Trong tất cả các phiến đá này, phiến đá vòm (capstone) 
đóng vai trò là phiến đá cuối cùng được đặt lên đỉnh mái vòm để giữ các phiến đá kết nối với 
nhau. Với sự ẩn dụ này, môn học capstone cung cấp một trải nghiệm tổng hợp thông qua 
thực hiện một đề án kết nối tất cả các kỹ năng, kiến thức, và thái độ chính yếu mà những 
sinh viên tốt nghiệp cần phải có, và việc đạt được trải nghiệm tổng hợp này đã không thể có 
được nếu như không có môn giới thiệu ngành cung cấp khung mẫu sơ khởi cho chương 
trình đào tạo và làm nền tảng cho việc xây dựng toàn bộ chương trình đào tạo. 
 

 
Ngoài sự ẩn dụ về việc xây dựng cấu trúc ban đầu cho chương trình đào tạo, môn giới thiệu 
ngành kỹ thuật còn được nhận xét là nó đem lại nhiều lợi ích quan trọng cho sinh viên. 
Trước tiên, những môn giới thiệu, đặc biệt là những môn học dựa trên đề án, có thể thu hút, 
kích thích, và thôi thúc sinh viên bằng cách cho sinh viên tham gia vào các trải nghiệm học 
tập vui, xác thực và cụ thể. Thay vì chỉ dạy lý thuyết và những điều trừu tượng và cho sinh 
viên làm bài tập ở nhà hay viết bài, thì việc cho sinh viên tham gia sớm vào đề án sẽ đem lại 
cho họ một cơ hội để khám phá và làm những gì mà họ vốn muốn vào trường đại học để 
làm, đó là làm các đề án mang tính thực hành, thiết kế và tạo ra đồ vật. Nếu như các đề án 
thực hành được sắp xếp về sau trong chương trình đào tạo, sinh viên có thể sẽ mất niềm 
hứng thú về kỹ thuật và trở nên xa rời với chương trình. Những chương trình CDIO nào đã 
thành công trong việc triển khai hiệu quả các đề án trong môn giới thiệu ngành đều kết luận 
rằng môn học này là một động lực quan trọng để xây dựng một cộng đồng nhằm giúp đỡ 
các sinh viên chuyển tiếp từ bậc trung học vào đại học, cũng như gieo vào sinh viên lòng tự 
tin trong quan niệm của họ đối với nghề nghiệp. Các nhân tố này đóng vai trò quan trọng 
nhằm duy trì số sinh viên trong chương trình và củng cố sự gắn bó của họ đối với kỹ thuật. 
 

Hình 1. Ẩn dụ cho Môn giới thiệu ngành kỹ thuật [1] 
 

Đá vòm 
 

Ngành 

Khoa học 
 

  

Giới 
thiệu 
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Trong khi việc học dựa trên thực hành (thông qua làm đề án) có thể kích thích và thôi thúc 
sinh viên, lợi ích thứ hai trong việc triển khai môn học giới thiệu ngành kỹ thuật là nó giúp 
sinh viên sớm phát triển các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng sống.  Có rất nhiều thể loại các 
kỹ năng có thể lồng vào trong môn giới thiệu ngành này. Một tập hợp các kỹ năng quan 
trọng là những kỹ năng liên quan đến học tự định hướng (self-directed learning), trong đó có 
thể bao gồm khả năng thực nghiệm với những điều không làm được và tìm hiểu được 
nguyên do, vận dụng sự sáng tạo trong phạm vi những hạn chế của vấn đề, xây dựng các 
giải pháp với cái nhìn mang tầm hệ thống, và nhận biết rằng có khả năng có nhiều câu trả lời 
khác nhau cho cùng một vấn đề.  Một tập hợp các kỹ năng quan trọng khác mà sinh viên có 
thể học được mà lại có lợi cho họ trong suốt cuộc đời là những  kỹ năng liên quan đến thái 
độ học tập, chẳng hạn bao gồm đạo đức trong chuyên môn, tính kiên trì, sự nhận biết và 
lòng sẵn sàng chấp nhận những rủi ro thích đáng. Những kỹ năng quan trọng khác mà sinh 
viên có thể học được là các kỹ năng giao tiếp, ví dụ như làm việc theo nhóm, giao thiệp, và 
lãnh đạo. 
 
Lợi ích thứ ba là cho sinh viên làm quen với phạm vi chuyên môn về thực hành.  Cụ thể là 
các môn giới thiệu ngành tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào các mô phỏng thực hành 
kỹ thuật mở rộng và thực thụ bằng cách cho sinh viên cộng tác với các sinh viên khác trong 
nhóm để làm đề án và làm các đề tài mang tính liên ngành hoặc đa lĩnh vực.  Nhiều chương 
trình CDIO trên thế giới đã đạt được lợi ích này qua việc dạy các đề án sơ khởi bao gồm 
những vấn đề thiết kế kỹ thuật đơn giản, nhưng có những yếu tố liên quan đến các môn hay 
đề tài khoa học trong năm đầu tiên như vật lý, hóa học, và toán. Việc liên kết đề án với các 
môn khoa học này giúp cho sinh viên hiểu được kỹ thuật là việc sử dụng các kết quả và 
khám phá của khoa học để tạo dựng ra những thứ có ích cho xã hội; khoa học tạo nền tảng 
cho kỹ thuật.  Ngoài ra, các đề án trong năm học thứ nhất cũng có thể liên kết với các vấn 
đề có quy mô lớn và nhiều thách thức như về môi trường, ô nhiễm, năng lượng, sự đói 
nghèo, và từ đó giúp sinh viên nối kết được kỹ thuật với khoa học xã hội, nghệ thuật, và 
nhân văn. Chính vì vậy, trong các chương trình CDIO, vai trò của những môn học giới thiệu 
ngành dựa trên việc học theo đề án là nhằm để hợp nhất việc giáo dục cho sinh viên trong 
năm đầu tiên. 
 
Lợi ích thứ tư là việc giảng dạy dựa theo đề án sớm mang lại cho sinh viên những trải 
nghiệm học tập xác thực và cụ thể theo đó họ học được cách liên hệ lý thuyết và thực hành 
trong bối cảnh của một hệ thống thú vị (ví dụ như máy móc, ô tô) mà chính họ thiết kế, lắp 
ráp và thử nghiệm. Sự trải nghiệm này vô cùng quan trọng trong việc giúp cho sinh viên nhớ 
được những gì đã học và học những điều trừu tượng ở mức độ cao hơn.  Quan trọng hơn 
nữa là nó có thể thực hiện được một trong những cách học tự nhiên tiêu biểu nhất cho sinh 
viên kỹ thuật đó là học từ cái cụ thể sang cái trừu tượng. Việc học dựa trên đề án mang lại 
một khung nhận thức mà theo đó sinh viên có thể vạch ra lộ trình kiến thức, kết quả là sinh 
viên học và duy trì được kiến thức sâu sắc hơn. 
 
Tóm lại, với vai trò là bộ phận trung tâm tổng hợp việc giáo dục cho sinh viên trong năm thứ 
nhất trong chương trình đào tạo tích hợp, các mục tiêu đặt ra cho môn giới thiệu ngành bao 
gồm: 
 

• khuyến khích sinh viên học về kỹ thuật 
• tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc sớm với cách xây dựng hệ thống 
• dạy sớm một số kỹ năng cần thiết (ví dụ làm việc theo nhóm) 
• mang lại những trải nghiệm cá nhân cho phép việc nắm bắt các vấn đề cơ bản được 

sâu hơn 
 

Mặc dù đây là những mục tiêu chung và ở mức độ cao mà các chương trình CDIO trên thế 
giới nhắm đến thông qua Tiêu chuẩn 4, môn học có sự khác nhau giữa các chương trình tùy 
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thuộc vào những tình hình cụ thể và nội dung của chương trình. Trong phần tiếp theo, 
những điểm chung và những khác biệt phổ biến giữa các chương trình sẽ được thảo luận và 
dùng làm ví dụ cho việc thiết kế và triển khai môn học sao cho nó có thể đáp ứng được tốt 
nhất các nhu cầu của chương trình. 
 
 
THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI MÔN GIỚI THIỆU NGÀNH 
 
Việc thiết kế và triển khai môn giới thiệu ngành có thể đáp ứng Tiêu chuẩn 4 thường đòi hỏi 
sự cân nhắc của nhiều nhân tố khác nhau, chẳng hạn như số lượng và sự đa dạng (ví dụ độ 
tuổi, thế hệ X,Y,Z) và trình độ sẵn có của sinh viên; số giờ học và số tín chỉ có thể phân bổ 
cho môn học, số lượng và kinh nghiệm và trình độ của giảng viên (ví dụ giảng viên, nhân 
viên kỹ thuật, trợ giảng) và các lãnh đạo chương trình (ví dụ như trưởng khoa), chuẩn đầu ra 
được xác định ở cấp chương trình và được đối sánh bởi các bên liên quan, mức độ trang bị 
của không gian làm việc và thiết bị (ví dụ máy tính, máy móc), sự tài trợ và tham gia của các 
bên liên quan bên trong và bên ngoài (ví dụ ý kiến đóng góp của phía doanh nghiệp và cựu 
sinh viên về chuẩn đầu ra và trình độ hiểu biết của họ), các yêu cầu của trường đại học và 
cơ quan kiểm định, ngân sách để triển khai môn học và các đề án, các điểm mạnh hiện có 
của chương trình (ví dụ việc giảng dạy tập trung vào thực hành hiện có, hay những mối liên 
kết với doanh nghiệp), và mối quan hệ của môn học này với các môn học khác trong 
chương trình đào tạo [2-5]. 
 
Tuy các nhân tố này sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển môn học giới thiệu ngành theo nhiều 
cách khác nhau tùy thuộc vào điều kiện cục bộ của một chương trình cụ thể nào đó, một 
phương pháp tiếp cận mang tính hệ thống chung cho việc thiết kế và triển khai môn học là 
áp dụng Khái niệm CA.  Theo Khái niệm CA, sự tích hợp các kỹ năng vào trong môn học 
nghĩa là chúng được đề cập đến một cách rõ ràng trong các chuẩn đầu ra của môn học, 
trong các hoạt động giảng dạy - học tập, và trong việc đánh giá học tập của sinh viên.  Mối 
quan hệ có mục đích giữa các chuẩn đầu ra, các hoạt động giảng dạy - học tập, và việc 
đánh giá được gọi là sự tương ứng mang tính xây dựng (Constructive Alignment), như được 
minh họa trên Hình 2.  Trong phạm vi Khái niệm CA, bài này sẽ cung cấp các ví dụ về những 
môn học giới thiệu ngành đã được triển khai ở ba trường đại học ở Thụy Điển (Chalmers 
University of Technology, The Royal Institute o f Technology (KTH), Linköping University 
(LiU)), trường Massachusetts Institute of Technology (MIT), và California State University, 
Northridge (CSUN). 
 

 

Sinh viên nên biết gì 
và có thể làm được gì 
sau khi học môn học? 
 

Sinh viên nên thể hiện 
như thế nào để chứng 
tỏ rằng họ đã đạt 
được các chuẩn đầu 
ra? 
 

Các hoạt động gì là 
phù hợp cho sinh viên 

để đạt được các 
chuẩn đầu ra? 

 
Hình 2.  Sự Tương Ứng Mang Tính Xây Dựng Của Chuẩn Đầu Ra, 
 Giảng Dạy-Học Tập, Và Đánh Giá 

 
Các chuẩn 

đầu ra 

Các hoạt 
động giảng 
dạy và học 

tập 
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CÁC CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN 
 
Việc xác lập chuẩn đầu ra cho bất kỳ một môn học nào đều là một phần của quá trình xác 
lập chuẩn đầu ra cho toàn bộ chương trình đào tạo. Quá trình này trước hết gồm việc khảo 
sát đối sánh các bên liên quan để xác định trình tự ưu tiên và trình độ năng lực mong muốn 
đối với mỗi đề tài hay đề tài phụ trong Đề cương CDIO. Sau đó, kết quả này sẽ được dùng 
để xác lập các chuẩn đầu ra chi tiết ở những cấp độ khác nhau (X.X, X.X.X, hay X.X.X.X) và 
dùng để phân bổ các chuẩn đầu ra này vào các môn học theo một ma trận nhằm nêu lên 
từng chuẩn đầu ra được đáp ứng như thế nào trong một môn hay nhiều môn học và trong 
chuỗi các mức độ khác nhau (ví dụ như theo năm hay đề án).  Vì vậy, tùy thuộc vào các kết 
quả khảo sát đối sánh và việc các kết quả này được phân tích như thế nào cùng với việc cân 
nhắc về vô số các nhân tố đề cập ở trên, mà các đề tài hay đề tài phụ được lựa chọn trong 
Đề cương có thể khác hay giống nhau trong các chương trình khác nhau.  
 
Để diễn tả ý trên, Bảng 1 liệt kê các đề tài và đề tài phụ trong Đề cương (theo Đề cương 
CDIO) cho bốn môn học giới thiệu ngành trong năm nhất tại các trường Chalmers University 
of Technology, Royal Institute of Technology (KTH), Linköping University (LiU) và  
Massachusetts Institute of Technology (MIT).  Bốn môn học này là: Giới thiệu về Kỹ thuật Cơ 
khí (Chalmers); Quan điểm về Kỹ thuật Xe cộ (Perspective of Vehicle Engineering) (KTH); 
Giới thiệu về Vật lý Ứng dụng và Kỹ thuật Điện (LiU); và Giới thiệu về kỹ thuật và Thiết kế 
Hàng không và Không gian (MIT) [6]. Mặc dù các môn học này thuộc vào nhiều lĩnh vực 
khác nhau của kỹ thuật, mục tiêu chung của chúng đều nhằm giới thiệu và thu hút sinh viên 
vào ngành kỹ thuật và khuyến khích họ học tập nghiên cứu. Có khoảng 60 sinh viên đăng ký 
môn học này ở MIT và khoảng 150-170 sinh viên trong ba chương trình còn lại.  Số giờ sinh 
viên học môn này ở MIT là 140 giờ, ở Chalmers và LiU là 160 giờ, và ở KTH là 240 giờ.  Số 
giờ học này chiếm khoảng 2% đến 3% trong toàn bộ chương trình đào tạo. Như mô tả trong 
Bảng, cả bốn môn học đều dạy rất đa dạng các đề tài và đề tài phụ trong Đề cương CDIO. 
Mỗi môn học đều bao hàm một số đề tài phụ ở cấp độ X, và ít nhất một hay nhiều đề tài phụ 
ở cấp độ  X.X.  Điều đặc biệt là tất cả các môn đều dạy về các kỹ năng lập luận kỹ thuật và 
giải quyết vấn đề (đề tài phụ 2.1 và 2.2) và các kỹ năng thiết kế và chế tạo  (đề tài phụ 4.3 – 
4.6). Duy chỉ có đề tài 3.3 (Giao tiếp bằng ngôn ngữ  nước ngoài) là không được đề cập tới 
trong các môn này. Các hoạt động giảng dạy và học tập liên quan tới các đề tài này sẽ được 
trình bày trong phần tiếp  theo. 
 
Trong khi ví dụ trên cho thấy các đề tại phụ điển hình của CDIO được bao hàm trong các 
môn học, để xác lập chuẩn đầu ra cho môn học, Phân loại Bloom [7] có thể được dùng để 
xây dựng cơ cấu cho việc xác lập chuẩn đầu ra ở một mức độ chi tiết cao hơn. Bên dưới là 
chuẩn đầu ra ở cấp độ môn học được xác lập cho môn giới thiệu ngành kỹ thuật cơ khí ở 
trường Đại học California State University, Northridge (CSUN) [8]: 
 
Khi kết thúc môn học, sinh viên sẽ có khả năng: 

1. Mô tả được lĩnh vực kỹ thuật cơ khí (ME), và giải thích nguyên tắc CDIO trong bối 
cảnh giáo dục kỹ thuật: 

a. Xác định được quy trình thiết kế cơ khí hoàn chỉnh gồm hình thành ý tưởng, 
thiết kế, triển khai, và vận hành (CDIO) đối với một cái máy/sản phẩm trong 
môi trường làm việc theo nhóm. 

b. Nhận biết được các thành phần chính yếu của quản lý đề án, giải quyết vấn 
đề,tư duy  phê phán(critical thinking), các kỹ năng giao tiếp viết và nói, tìm 
kiếm thông tin, và đạo đức kỹ thuật.  

c. Thể hiện được sự hiểu biết về các phần mềm kỹ thuật:mạng internet, xử lý 
văn bản, bảng tính, powerpoint, Computer Aided Design và Matlab. 

d. Thể hiện các kỹ năng cơ bản trong xưởng máy: các kỹ năng sử dụng máy 
móc cơ bản, đo lường và đọc các số đo, và các quy tắc về an toàn.  
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2. Thảo luận về chương trình đào tạo Kỹ thuật cơ khí, kế hoạch tốt nghiệp (tìm người cố 

vấn học tập, lên lịch học ngắn và dài hạn, sử dụng được software  Academic 
Planner để hoạch định lịch học, đọc được Báo cáo tiến độ của văn bằng, và xác 
định các chương trình thực tập (từ khoa Cơ khí và văn phòng Honors-Coop) 

 
3. Thể hiện những sự thay đổi tích cực trong hành xử và thái độ ở các khía cạnh: 

a. Xây dựng cộng đồng: các sinh viên trong lớp xây dựng nên một cộng đồng hỗ 
trợ học tập và biết tên của nhau. 

b. Phát triển về chuyên môn nghề nghiệp: các sinh viên có được động cơ thúc 
đẩy do có sử hiểu biết rõ ràng về ngành kỹ thuật cơ khí, và cư xử một cách 
có đạo đức và chuyên nghiệp. 

c. Phát triển việc học: sinh viên hiểu biết và ứng dụng những thái độ tích cực và 
hành xử hiệu quả đưa đến thành công trong việc học. 

 
Trong cách chuẩn đầu ra của môn học này, các động từ của Bloom như Mô tả, Xác định, 
Nhìn nhận, Thảo luận, Thể hiện được dùng để chỉ các khả năng nhận thức ở cấp độ thấp 
thích hợp cho các sinh viên ở năm thứ  nhất. Các chuẩn đầu ra này hỗ trợ mục tiêu của môn 
học, bao gồm: 1) Giới thiệu đến cho sinh viên và lôi kéo sự quan tâm của sinh viên đối với kỹ 
thuật cơ  khí, và cho sinh viên làm quen và dạy nguyên tắc Hình thành ý tưởng – Thiết kế - 
Triển khai- Vận hành (CDIO) trong bối cảnh giáo dục kỹ thuật thông qua việc học theo đề án; 
2) giới thiệu chương trình đào tạo kỹ thuật cơ khí cho sinh viên, lên kế hoạch tốt nghiệp (tìm 
người cố vấn học tập, lên lịch học ngắn và dài hạn, đọc báo cáo DPR), và các chương trình 
thực tập (từ khoa Cơ khí và văn phòng Honors-Coop); và 3) nâng cao sự thành công của 
sinh viên trong vai trò sinh viên kỹ thuật và con người nói chung bằng việc mang lại những 
sự thay đổi tích cực trong hành vi và thái độ trong việc xây dựng cộng đồng, phát triển nghề 
nghiệp chuyên môn, và phát triển học tập.  Năm mươi sinh viên trong môn học này của 
trường CSUN dành khoảng 80 giờ cho môn học này (25 giờ bài giảng và 55 giờ trong phòng 
thí nghiệm), tương đương với 1.6% của toàn bộ chương trình đào tạo.  

 
 

CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 
 
Các hoạt động giảng dạy và học tập cần phải nhất quán với các chuẩn đầu ra đề cập trong 
phần trên và các hoạt động đánh giá (sẽ được trình bày trong phần nội dung kế tiếp).  
Phương pháp tiếp cận chương trình đào tạo xoắn ốc (spiral curriculum) có thể được dùng để 
xây dựng các hoạt động giảng dạy và học tập theo cách chúng được xây dựng dựa trên 
nhau theo hướng phức tạp tăng dần theo thứ tự từ đầu đến cuối buổi học hay theo giai đoạn 
trong mùa học [1]. Một cách hữu hiệu để tổ chức các hoạt động này là xác định được đề tài 
cần học có được giới thiệu (I – Introduce) đến cho sinh viên hay không, có được dạy (T – 
Teach) một cách thấu đáo hay không, hay sinh viên có ý định sử dụng (U – Use) hay không.  
 
Nối tiếp ví dụ về các môn học ở MIT, Chalmers, LiU, và KTH được trình bày ở phần trước, 
sự chỉ định I-T-U đối với các đề tài phụ ở cấp độ X.X và các đề tài phụ tương ứng ở cấp độ 
X.X.X được trình bày theo thứ tự ở cột 3 và 4 trong Bảng 1. Riêng đối với đề tài 2.1 và 2.2 
(Phân tích và Thực nghiệm), các môn của KTH và LiU đều bao hàm các đề tài phụ ở cấp độ 
X.X.X. Ngược lại, các môn ở Chalmers và MIT thì tập trung vào việc xác định và hình thành 
vấn đề. Môn học của Chalmers kế đến là tìm ra giải  pháp chính thức cho các vấn đề, trong 
khi MIT lại thảo luận làm sao để ước lượng và tìm ra các giải pháp ước chừng cho các vấn 
đề. Trong môn học của KTH, hình thành giả thiết, cũng như kiểm tra giả thiết và bảo vệ 
được dạy cho sinh viên, trong khi đó ở trường LiU thì chỉ có phần sau là được dạy. Môn học 
của MIT là môn duy nhất trong bốn môn có bao hàm phần giới thiệu về điều tra qua thử  
nghiệm (experimental inquiry), nhưng tất cả các môn ngoại trừ môn ở trường Chalmers đều 
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bao hàm các thành phần của thử nghiệm. Như đã trình bày trước đây, trải nghiệm thực hành 
và học tập trải nghiệm đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong các chương trình đào tạo 
này, và khi phòng thực hành mới của sinh viên được hoàn thiện xong thì Chalmers sẽ có thể 
bắt đầu triển khai thử nghiệm. Ba trường đại học còn lại đều có những phòng học và phòng 
thí nghiệm được xây dựng mới để hỗ trợ cho các đề án thiết kế và phương pháp học tập chủ 
động. 
 
Đối với đề tài phụ 4.3-4.6 (Các kỹ năng thiết kế và tạo dựng), tất cả bốn môn học đều bao 
hàm ít nhất một đề tài phụ ở cấp độ X.X.X. Môn học ở Chalmers đề cao việc giảng dạy quy 
trình thiết kế, cách thức đặt ra các yêu cầu và mục tiêu và cách thức tạo ra các giải pháp để 
đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu đó. Các sinh viên sử dụng kiến thức mới trong đề án để 
dẫn đến “thiết kế trên giấy” dưới hình thức các hình vẽ và phác thảo đơn giản. Môn học của 
KTH giới thiệu những chủ đề tương tự, nhưng đề án của nó thì theo hướng ứng dụng 
phương pháp trải nghiệm hơn là việc thiết kế một cái gì đó. Môn học ở LiU thì dạy về việc 
đặt ra mục tiêu và quản lý dự án, trong khi thiết kế, triển khai và vận hành chỉ được giới thiệu 
sơ qua. Môn học MIT bao gồm tất cả các bước trong quy trình phát triển, với việc nhấn 
mạnh về thiết kế và vận hành, nhưng có phương pháp tiếp cận khác so với môn ở 
Chalmers. Trong khi Chalmers áp dụng các phương pháp thiết kế hệ thống như vận dụng trí 
tuệ tập thể để nêu ra ý tưởng (brainstorming) và phân tích chức năng (functional analysis), 
MIT nhấn mạnh những đề tài và quy trình cần thiết cho một nhóm sinh viên làm đồ án thiết 
kế xe/động cơ như  kiểm tra và duyệt thiết kế (design reviews), phương pháp về kỹ thuật hệ 
thống (systems engineering methods) và hồ sơ của các bản thiết kế cá nhân (individual 
student design portfolios). 
 
Tất cả các môn đều có từ 1-4 đề án nào đó cho sinh viên, và sinh viên dành ít nhất 50% tổng 
số thời gian trong năm thứ nhất vào các đề án này. Tất cả các môn đều có ít nhất một đề án 
thuộc thể loại thiết kế-chế tạo. Đề án trường Chalmers tập trung vào những bước đầu tiên 
của quá trình phát triển sản phẩm, trong khi đó MIT và một số đề án của LiU lại mở rộng từ 
khâu thiết kế cho đến cả giai đoạn tạo lập (Các đề án khác của LiU là về toán và phần 
mềm). Đề án của trường KTH khi kết thúc sẽ cho ra đời một thiết kế ảo (virtual). Ở Chalmers 
và LiU, các nhóm sinh viên sẽ tự chọn chủ đề cho đề án của họ từ một danh sách các ý 
tưởng, trong khi các nhóm ở KTH thì đề án của họ là do giáo viên chỉ định, và ở MIT thì tất 
cả các nhóm sẽ làm đề tài giống nhau.  Vì vậy, phần lớn các đề án đều được lên kế hoạch 
trước, mặc dù trường Chalmers cũng có loại tự lên kế hoạch đối với các nhóm sinh viên tự 
đưa ra đề tài cho đề án và được duyệt, thật ra đây là hình thức rất được khuyến khích. Ba 
đề án của KTH cũng bao hàm nhiều thành phần khác nhau cho việc tự lên kế hoạch. Các 
trường đại học Thụy Điển xoay vòng, xen kẽ, hay thay đổi các đề án hằng năm để làm mới 
danh sách các ý tưởng, trong khi MIT lại sử dụng cùng một loại đề án vào mỗi năm, đó là 
cho sinh viên thiết kế, chế tạo và vận hành một loại máy bay nhẹ hơn không khí [9]. Một 
trong các đề án của KTH là đề án cá nhân, trong khi các đề án theo nhóm khác ở tất cả bốn 
trường đại học có từ 2-3 cho đến 5-6 sinh viên trong một nhóm tùy thuộc vào từng đề án. 
Các thành viên trong nhóm có thể được chỉ định ngẫu nhiên hay do sinh viên tự chọn. Trong 
quá trình hình thành nhóm, LiU và MIT can thiệp bằng cách cân nhắc kinh nghiệm và tính đa 
dạng của sinh viên trong cùng nhóm, và cả hai trường này cũng cố gắng tạo sự cân bằng về 
giới tính của sinh viên trong cùng một nhóm. Trong tất cả các khóa học trong năm đầu tiên, 
những người làm trong các doanh nghiệp bên ngoài được mời đến để trình bày hay thuyết 
giảng, hay sinh viên được đến các doanh nghiệp để tham quan. LiU cũng kết hợp với các 
doanh nghiệp trong ngành để triển khai khóa học của họ. 
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Bảng 1 – Chủ đề CDIO và Chỉ định ITU [6] 
 

HẠNG MỤC ĐỀ CƯƠNG CDIO     MÔN HỌC GIỚI THIỆU/ CÁC ĐỀ TÀI PHỤ 
 NĂM THỨ DẠY/ CHÚ TRỌNG TRONG 
 NHẤT SỬ DỤNG ĐỀ CƯƠNG CDIO 

2.1 Lập luận kỹ thuật Chalmers T 2.1.1, 2.1.5 
& giải quyết vấn đề KTH T 2.1.1-5 

 LiU T 2.1.1-5 
 MIT T 2.1.1-3 

2.2 Trải nghiệm & Chalmers T, U 2.2.2 
Khám phá tri thức KTH T, U 2.2.1-2, 2.2.4 

 LiU T 2.2.4 
 MIT I 2.2.3 

2.3 Suy nghĩ tầm hệ thống Chalmers I 2.3.1, 2.3.4 
 KTH T 2.3.1, 2.3.3-4 
 LiU T 2.3.2 
 MIT T 2.3.2-4 

2.4 Các kỹ năng cá nhân & Chalmers I 2.4.3-4, 2.4.6-7 
Thái độ KTH I 2.4.3-4, 2.4.6 

 LiU T 2.4.3-4, 2.4.7 
 MIT T 2.4.4-5 

2.5 Các kỹ năng chuyên nghiệp & Chalmers   
Thái độ KTH I 2.5.4 

 LiU I  
 MIT I 2.5.1-2 

3.1 Làm việc theo nhóm Chalmers T, U 3.1.2 
 KTH I, U 3.1.2 
 LiU T, U 3.1.2-5 
 MIT T, U 3.1.2-5 

3.2 Giao tiếp Chalmers T, U 3.2.3, 3.2.5-6 
 KTH T, U 3.2.3, 3.2.5-6 
 LiU T, U 3.2.3, 3.2.6 
 MIT T, U 3.2.4, 3.2.6 

4.1 Bối cảnh xã hội &  Chalmers T 4.1.1-2, 4.1.4-6 
ngoại cảnh KTH T 4.1.1-6 

 LiU I 4.1.1-6 
 MIT I 4.1.1-6 

4.2 Bối cảnh tổ chức  Chalmers   
& doanh nghiệp KTH I 4.2.2 

 LiU I 4.2.4 
 MIT   

4.3 Hình thàn ý tưởng  & Chalmers T, U 4.3.1-2 
Hệ thống kỹ thuật KTH I  

 LiU T 4.3.1, 4.3.4 
 MIT T 4.3.2 

4.4 Thiết kế Chalmers T, U 4.4.1-2 
 KTH I  
 LiU I  
 MIT T, U 4.4.1-5 

4.5 Triển khai Chalmers   
 KTH   
 LiU I  
 MIT I 4.5.2, 4.5.5 

4.6 Vận hành Chalmers   
 KTH   
 LiU I  
 MIT T,U 4.6.1-2 
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Ở CSUN, môn giới thiệu ngành kỹ thuật cơ khí được xây dựng dựa trên Tiêu chuẩn 4 của 
CDIO. Như được trình bày trong Đề cương chi tiết trong Bảng 2, bốn tuần đầu tiên của môn 
học gồm có phần tóm tắt về nguồn gốc lịch sử của kỹ thuật, các chuyên ngành kỹ thuật, nền 
kỹ thuật toàn cầu và quốc tế, những thách thức trong tương lai đối với kỹ thuật, việc đầu tư 
vào giáo dục kỹ thuật và một ít các số liệu thống kê về nghề kỹ sư. Trong tuần thứ năm, sinh 
viên sẽ được làm quen với đề án thiết kế-chế tạo mà đề án này sẽ phải được hoàn tất trong 
vòng 12 tuần còn lại của môn học. Trong đề án thiết kế-chế tạo, các sinh viên sẽ làm việc 
theo nhóm từ bốn đến năm người để hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hai 
chiếc xe đua (một đua về quãng đường và một đua về vận tốc) do một bẫy chuột cung cấp 
lực. Trước tiên, mỗi sinh viên sẽ được cung cấp các thông tin yêu cầu về thiết kế có kèm 
hướng dẫn, thời hạn cần hoàn tất và một số ví dụ mẫu. Nội dung các thông tin yêu cầu về 
thiết kế bao gồm: 
 

1. Mô tả đề án thiết kế         
2. Hơp đồng làm việc của nhóm, Quy tắc ứng xử, Lý lịch của thành viên   
3. Kế hoạch quản lý đề án, biểu đồ PERT và Gantt      
4. Thiết kế kỹ thuật        

a. Giai đoạn 1: Xác định vấn đề       
b. Giai đoạn 2: Xác định tiêu chuẩn và mục tiêu cần đạt    
c. Giai đoạn 3: Nghiên cứu và thu thập dữ liệu      
d. Giai đoạn 4: Tóm lược/Đề xuất các ý tưởng sáng tạo    
e. Giai đoạn 5: Phân tích các giải pháp tiềm năng 

i. 5x5 ma trận rủi ro 
ii. Tính toán hiệu suất và các giải pháp tiềm năng 
iii. Bảng tóm tắt bao gồm: các yêu cầu về chức năng, thông số thiết kế, 

phương pháp phân tích và tài liệu tham khảo, rủi ro và các giải ph  
5. Thuyết trình về thiết kế sơ bộ      
6. Hoàn tất các bộ phận của xe       

a. Giai đoạn 6: Khai triển và thử nghiệm các mô hình  
b. Giai đoạn 7: Đưa ra các quyết định       
c. Giai đoạn 8: Định rõ các thông số của thiết kế  
d. Giai đoạn 9: Triển khai thiết kế      

7. Thi Đua Xe           
a. Giai đoạn 10: Đánh giá đồ án hậu vận hành    

8. Thuyết trình về thiết kế hoàn chỉnh        
 
Vào giai đoạn giữa của đề án là khi kết thúc Giai đoạn 5, mỗi nhóm sẽ thuyết trình trước lớp 
về thiết kế sơ bộ, trình bày nội dung chi tiết của từng giai đoạn thiết kế và phỏng đoán kết 
quả. Năm giai đoạn sau sẽ được tiến hành vào nửa thời gian còn lại của đề án, và bao gồm 
chế tạo ra được nguyên mẫu, chọn các thiết kế cuối cùng, thu thập các dữ liệu vận hành thử 
, thi đua xe cùng các nhóm khác, và làm thuyết trình về sản phẩm hoàn chỉnh trước lớp và 
một hội đồng các kỹ sư trưởng đến từ các doanh nghiệp trong địa phương. 
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Bảng 2 – Đề cương Chi tiết 
 

 
Các ví dụ này cho thấy rằng các môn học ở năm đầu tiên có nhiều điểm chung giống nhau. 
Tất cả các môn học đều mang lại cho sinh viên những trải nghiệm thực tế và cụ thể thông 
qua nhiều cách thức khác nhau, bao gồm các tình huống nghiên cứu về các vấn đề kỹ thuật 
cũ hay hiện đại, tháo rời một bộ phận kỹ thuật hay hệ thống rồi giải thích nó hoạt động như 
thế nào, hay làm các đề án thiết kế-chế tạo-thử nghiệm  trong môi trường làm việc theo 

Tuần Đề tài Bài làm ở nhà 

1 

Mục tiêu và triết lý của môn học; 
Giới thiệu về bạn; 
Đề tài thảo luận: Bạn thích học gì và làm sao chúng ta 
có thể xây dựng một môi trường học tập vui và hiệu 
quả?   
Trò chơi: Làm quen với các bạn trong lớp 
Dùng Microsoft Word và Excel để viết resume 
(www.csun.edu/career) và lên lịch làm việc   
Chụp hình lớp 
CTĐT cơ khí 

*Mua sách giáo khoa 
*Mua 2 Scantrons 
*Resume và Lịch làm việc 

2 Lịch sử về kỹ thuật 
Chuyên ngành của kỹ thuật 

*Đọc: Chương 1 và 2  
*Bài làm: 1.1, 1.4, 2.1,2.8,2.11,2.17 

3 

Hình thái thống kê của ngành giáo dục kỹ thuật 
Đầu tư vào giáo dục kỹ thuật 
Kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu và quốc tế 
Thách thức trong tương lai 

* Đọc: Chương 3-5 
* Bài làm: 4.9, 4.20, 5.2, 5.3, 5.5, 2.25, 2.32, 2.40, 2.41, 
4.4, 4.6 
 

4 
Bài kiểm tra 1 
Đơn vị 
Giới thiệu về SolidWorks 

*Đọc: Chương 6,16 
*Bài làm: 16.1, 16.7, 16.11, 16.12, 16.21 
 

5 
Hợp đồng và nội quy nhóm 
Kỹ năng làm việc theo nhóm 
Đồ án và Hình thành nhóm Bài tập nhóm: Hợp đồng nhóm/nội quy/tiểu sử 

6 Giai đoạn 10: Quy trình thiết kế kỹ thuật 
Quản lý đồ án 
 

* Đọc: Chương 12, 13 
* Bài làm: 12.1 - 12.9,13.1, 13.2, 13.6, 13.12 
* Giai đoạn 1 - 3 
* Mỗi nhóm nộp một báo cáo 

7 

5x5 Ma trận rủi ro 
Tính toán khoảng cách và tốc độ của xe bẫy chuột 
Thảo luận bảng FRDPARRC và thông số thiết kế  
Thử nghiệm #5 :  Lực của bẫy chuột  

Giai đoạn 5: A, B, và C 
Giai đoạn 4: Brainstorm/Generate Creative Ideas 
*Mỗi nhóm nộp một báo cáo 

8 
Đạo đức kỹ thuật 
Giao tiếp bằng thuyết trình 
Kiểm tra và duyệt bảng FRDPARRC với giảng viên 

Đánh giá nhóm #1 (Mỗi nhóm nộp một báo cáo) 
Đọc: Chương 14 
Thuyết trình: 15 phút mỗi sinh viên 

9 
Ngày thuyết trình  
Giới thiệu dụng cụ và sử dụng phân xưởng HAAS 
Giai đoạn 6: Chế tạo 

Đọc: Chương 15, Bài làm: 15.1, 15.2, 15.5, 15.10 
* Giai đoạn 6: Chế tạo mô phỏng 
* Tiểu luận: “Tại sao tôi muốn trở thành kỹ sư" 

10 Giai đoạn 6: Chế tạo 
Bài kiểm tra 2 and 3 * Giai đoạn 6: Chế tạo mô phỏng 

11 

Thảo luận bảng tóm tắt các quyết định 
Software My Academic Planner: hoạch định lịch học và 
tốt nghiệp, và sử dụng báo cáo tiến độ của văn bằng 
Chế tạo và thảo luận giai đoạn 8 

* Giai đoạn 6: Chế tạo mô phỏng 
* Giai đoạn 7: Bảng tóm tắt các quyết định 
* Giai đoạn 8: Chỉ định các thông số thiết kế 
* Giai đoạn 8: 0.5 trang báo cáo  

12 Bảng số liệu của bẫy chuột 
* Giai đoạn 9: Triển khai: chế tạo, thử nghiệm, và điều 
chỉnh 

13 Chế tạo 
* Giai đoạn 9: Triển khai: chế tạo, thử nghiệm, và điều 
chỉnh 

14 Chế tạo 
Excel Spreadsheet: kết quả thử nghiệm 

* Giai đoạn 9: Triển khai: chế tạo, thử nghiệm, và điều 
chỉnh 
*Đem xe đến lớp 

15 Thi đua xe 
Thuyết trình tổng kết đồ án 

*Số liệu của các bài thử nghiệm 
*Giai đoạn 10: Đánh giá đồ án hậu vận hành 
*Đánh giá nhóm #2 (Mỗi nhóm nộp một báo cáo) 
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nhóm. Trong trường hợp làm đề án, có thể 50% thời gian của môn học được dùng cho việc 
làm đề án và nó gồm nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển sản phẩm hay hệ 
thống. Một số đề án chỉ đòi hỏi một hay hai giai đoạn như hình thành ý tưởng và thiết kế, 
hay thiết kế và triển khai, còn các đề án khác có thể bao gồm tất cả các giai đoạn từ hình 
thành ý tưởng đến vận hành.  Khi nguồn lực cho phép, việc bao hàm cả giai đoạn triển khai 
và vận hành là rất hữu ích bởi vì nó giúp sinh viên làm quen với việc tìm ra giải pháp cho các 
vấn đề kỹ thuật mở và tạo điều kiện cho sinh viên thể hiện được rằng họ hiểu được một hệ 
thống kỹ thuật được thiết kế và vận hành như thế nào.  Hơn nữa, sinh viên sẽ cảm thấy 
phấn chấn khi biết rằng những gì do họ hình thành ý tưởng và thiết kế đã trở thành sự thật.  
 
 
ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP 
 
Việc thu thập các bằng chứnglà trọng tâm của việc đánh giá học tập. Theo Khái niệm CA, 
các hoạt động đánh giá nên được xây dựng sao cho nhất quán với các chuẩn đầu ra và các 
hoạt động giảng dạy đã được trình bày trong hai phần trước. Cụ thể là việc đánh giá học tập 
của sinh viên bao gồm việc xác định được nguồn gốc và tiêu chí của bằng chứng cho thấy 
rằng chuẩn đầu ra đã đạt được, và triển khai các hướng dẫn và tiêu chuẩn để đánh giá bằng 
chứng học tập.  
 
Trong ví dụ của các trường MIT-LiU-KTH-Chalmers, các sinh viên được đánh giá theo từng 
cá nhân và theo nhóm trong tất cả các môn, ngoại trừ LiU là chỉ đánh giá theo nhóm.  Đánh 
giá cá nhân được thực hiện dưới hình thức các bài kiểm tra viết ở trường Chalmers và KTH, 
và bài tập chỉ định ở trường MIT. KTH còn có thêm phần thuyết trình cá nhân và bài thi trong 
khóa học, và MIT thì còn sử dụng hồ sơ cá nhân (portfolios), phương pháp học bằng cách 
áp dụng khái niệm học được ngay trong lớp và sau đó giải thích cho bạn khác trong lớp 
(peer learning). Tất cả bốn khóa trong bốn trường đều đánh giá nhóm qua việc viết báo cáo 
và thuyết trình. Trong cả ba trường đại học Thụy Điển thì tất cả các thành viên trong nhóm 
sẽ nhận được số điểm ngang nhau, mặc dù Chalmers và KTH có thể điều chỉnh điểm cho cá 
nhân dựa trên thành tích tốt . Ở MIT thì 50% điểm là dựa vào thành tích của nhóm và 50% là 
dựa vào thành tựu cá nhân. Trong cả bốn khóa học, điểm số cuối cùng của sinh viên tùy 
thuộc vào thành tích tổng kết của người sinh viên đó. Ngoại trừ trường LiU là chỉ có điểm 
Đậu/Không đậu, còn những khóa của các trường khác thì có nhiều loại điểm số khác nhau. 
Chalmers và KTH có ba, còn MIT thì có bốn loại điểm số.  
 
Việc sử dụng nhiều loại điểm số khác nhau là một đề tài đang được thảo luận trong đề án 
CDIO.  Việc cho điểm của trường Chalmers trước đây chỉ là đậu/rớt trong năm đầu tiên, 
nhưng sau đó thì đổi thành nhiều loại điểm số khác nhau với mục đích kích thích sự hứng 
thú của sinh viên trong khóa học bằng cách công nhận xứng đáng những sinh viên đạt được 
thành tích cao hơn mức chấp nhận được.Tương tự như giai đoạn đầu của trường Chalmers, 
các môn học mới của trường LiU chỉ có điểm đậu/rớt. Nguyên do là có mối e ngại theo chiều 
hướng ngược lại, ví dụ, nếu có nhiều loại điểm khác nhau thì sinh viên sẽ dành quá nhiều 
thời gian cho môn học năm thứ  nhất và lơ là các môn khác. Đã từ lâu MIT có chính sách 
điểm số trong năm đầu tiên là có nhiều loại điểm khác nhau, nhưng trên Phiếu báo điểm 
chính thức thì chỉ ghi là Đậu/Không Đậu. Gần đây, chính sách này đã được cải chính vào 
năm 2003, trong đó Đậu/Không đậu được ghi nhận vào mùa học đầu tiên, nhưng trong mùa 
thứ hai của năm đầu tiên thì điểm số cụ thể sẽ được ghi nhận. Và cũng cần phải nói rằng 
thật chất những tác động về cách cho điểm khác nhau đối với sinh viên cho đến nay vẫn 
chưa được hiểu một cách thấu đáo. 
 
Trong ví dụ của trường CSUN, các sinh viên sẽ có một điểm số cho việc học lý thuyết từ bài 
giảng và một điểm số khác cho thực hành. Điểm số dựa trên bài giảng được tính như sau: 
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1. (10%) Điểm danh.  Có mặt trong lớp là điều bắt buộc. Sinh viên sẽ có điểm số 
“Không đạt” nếu vắng mặt từ hai lần trở lên.  Sinh viên vắng mặt nhiều hơn một lần 
sẽ không nhận được điểm cho môn học.   

2. (10%) Gặp riêng giảng viên để thảo luận về định hướng nghề nghiệp. 
3. (30%) Tham gia phát biểu và hoạt động trong lớp và bài tập được giao.   
4. (30%) Điểm số của ba bài kiểm tra. 
5. (20%) Điểm cho một bài  tiểu luận 500-750 từ viết về đề tài “Tại sao tôi muốn trở 

thành một người kỹ sư.”   
 
Điểm số thực hành được dựa trên: 
 

1. (50%) Điểm danh và đóng góp cá nhân vào đề án của nhóm dựa trên hai lần đánh 
giá của các thành viên trong nhóm và của giảng viên 

2. (50%) Thuyết trình cuối cùng về đề án với sự đánh giá của các kỹ sư từ doanh 
nghiệp. 

 
Những điểm số này được tính dựa trên các cở sở bằng chứng, tiêu chí đánh giá bằng 
chứng, chỉ dẫn (ví dụ như thang đánh giá rubrics và đáp án), và các tiêu chuẩn được dùng 
để đánh giá bằng chứng của việc học. Một vài ví dụ được tóm lược trong Bảng 3 bên dưới.  
 
Bảng 3 – Mẫu về cơ sở, tiêu chí, chỉ dẫn và tiêu chuẩn để đánh giá/kiểm định bằng chứng 
học tập 
 
Cở sở của bằng 
chứng 

Ví dụ về tiêu chí Ví dụ về chỉ dẫn Các tiêu chuẩn mẫu 

1. Bài kiểm tra (Trắc 
nghiệm) 

Sinh viên có khả năng 
nhận biết, nhớ lại, xác 
định được các thông 
tin trong bài giảng và 
bài đọc. 

Đáp án  75% câu trả lời đúng. 

2. Bài tập cá nhân, 
nhóm  

Sinh viên có khả năng 
áp dụng đúng các công 
thức vào các vấn đề 
thiết kế, hoặc có khả 
năng lập ra một danh 
sách hoàn chỉnh các 
thông số thiết kế dựa 
theo những yêu cầu về 
chức năng.  

Giải pháp cho các vấn 
đề về thiết kế kèm theo 
giải thích. 

80% câu trả lời đúng. 

3. Đánh giá từ thành 
viên nhóm  

Sinh viên thường 
xuyên có mặt trong các 
buổi họp nhóm, sẵn 
sàng giúp đỡ thành 
viên trong nhóm, thể 
hiện khả năng lãnh 
đạo.  

1. Thang đánh giá 
rubrics cho việc 
tham gia họp nhóm, 
thể hiện khả năng 
lãnh đạo v.v. 

2. Đo lường định tính, 
ví dụ mỗi sinh viên 
chia 1000 điểm cho 
các thành viên 
trong nhóm dựa 
trên sự đóng góp 
của từng người. 

Mỗi sinh viên đạt ít 
nhất 80% điểm trung 
bình của nhóm. 

4. Thuyết trình  Sinh viên có khả năng 
sắp xếp bài thuyết trình 
thành ba phần: giới 
thiệu, phần giữa, và kết 
luận. 

Thang đánh giá rubrics 
cho nhiều hạng mục 
khác nhau như cách 
sắp xếp bài thuyết trình 
và cách trình bày,  sinh 

Điểm số trung bình của 
sinh viên đối với các 
hạng mục là 2.5 theo 
thang điểm từ 1 đến 4, 
trong đó 1 là “cần được 
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Bài thuyết trình của 
sinh viên phù hợp với 
các chỉ dẫn được dạy 
trên lớp. 

viên tiếp nhận và trả lời 
câu hỏi như thế nào 
v.v. 

cải thiện” và 4 là “xuất 
sắc” 

5. Bài viết về “Tại sao 
tôi muốn trở thành 
người kỹ sư” 

Sinh viên viết và nêu 
lên được ít nhất hai lý 
do tại sao mình muốn 
trở thành ngườ kỹ sư. 

Thang đánh giá rubrics 
về viết một bài văn (ví 
dụ rõ ràng,kết cấu bài 
viết, tác động) được 
cung cấp cho sinh viên 

Điểm số trung bình của 
sinh viên đối với các 
hạng mục là 2.5 theo 
thang điểm từ 1 đến 4, 
trong đó 1 là “cần được 
cải thiện” và 4 là “xuất 
sắc” 

 
 
KẾT LUẬN 
 
Tóm lại, một môn giới thiệu ngành hiệu quả là môn có khả năng thôi thúc sinh viên học về kỹ 
thuật, cho sinh viên tiếp cận sớm với việc kiến tạo hệ thống, dạy một số các kỹ năng chuyên 
môn và đời sống cần thiết, và mang lại một tập hợp các trải nghiệm tạo điều kiện cho các 
kiến thức nền tảng được hiểu một cách thấu đáo hơn. Tất cả các mục tiêu này có thể đạt 
được khi môn học được thiết kế và triển khai áp dụng Khái niệm CA, và việc hình thành và 
triển khai các chuẩn đầu ra, các hoạt động giảng dạy và học tập (đặc biệt là đề án), và các 
hoạt động đánh giá học tập đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của chương trình. 
 
 

CÂU HỎI THẢO LUẬN  
1. Một vài nhu cầu cụ thể của các sinh viên năm thứ nhất trong chương trình của bạn là gì, 

và bạn có thể cung ứng các nhu cầu này với chuẩn đầu ra như thế nào? 
2. Các mối quan hệ hiện có giữa môn giới thiệu ngành và các môn khác trong năm thứ nhất 

của chương trình là gì, và làm sao bạn có thể kết hợp chúng tốt hơn ? 
3. Các thể loại đề án nào (chủ đề, thời hạn, độ lớn của nhóm, số giai đoạn trong phát triển 

sản phẩm) sẽ tạo hứng thú và thôi thúc sinh viên của bạn, và các đề án này có thể được 
triển khai như thế nào trong phạm vi nguồn lực mà khoa của bạn có? 

4. Những điểm mạnh hiện có trong chương trình của bạn là gì, và làm thế nào bạn có thể 
tận dụng những điểm mạnh này cho môn giới thiệu ngành? 

5. Bạn khuyến khích hay lôi kéo sự tham gia của doanh nghiệp vào môn học này như thế 
nào? 
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Hộ
i n

gh
ị C

DIO
 Toà

n q
uố

c 2
01

2, 

ĐHQG-H
CM, 2

3-2
4/ 

8/ 
20

12



Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012, ĐHQG-HCM, 23-24/ 8/ 2012 174 

Corresponding author 
 
Dr. Nhut Ho 
California State University, Northridge 
18111 Nordhoff Street, 
Northridge, CA 91324, USA  
1-818-677-2187 
nhuttho@csun.edu 
 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 
[1] E. Crawley, J. Malmqvist, S. Ostlund, D. Brodeur, “Rethinking Engineering Education: The 

CDIO Approach,” Springer 2007.  
 
[2] Campbell, D., Boles, W., Murray, M., Iyer, M., Hargreaves, D., Keir, A., “Balancing Pedagogy 

And Student Experience In First-Year Engineering Courses,” Proceedings of the 3rd 
International CDIO Conference, MIT, Cambridge, Massachusetts, USA, June 11-14, 2007 

 
[3] Teoh, C., Hong, A., Sing, P., Joo, T., Ping, T., “An Integrated Approach To Teaching First Year 

Diploma In Bioelectronics,” Proceedings of the 3rd International CDIO Conference, MIT, 
Cambridge, Massachusetts, USA, June 11-14, 2007 

 
[4] McCartan, C., Cunningham, G., Bernard, E., Buchanan, F., McAfee, M., Kenny, R., Taylor, I., 

Mannis, A., “The Systematic Development Of A New Introductory Course,” Proceedings of the 
3rd International CDIO Conference, MIT, Cambridge, Massachusetts, June 11-14, 2007 

 
[5] Houbak, N., Klit, P., “Mechanical Engineering Curriculum At DTU And The Application Of CDIO 

In First Year Courses,” 1st Annual CDIO Conference Queen’s University Kingston,  Ontario, 
Canada, June 7 to 8, 2005 

 
[6] Gustafsson, G., Malmqvist, J., Newman, D., Stafström, S., Wallin, H., “Towards a New Model 

for First-Year Introductory Courses in Engineering Education Programmes,” Proceedings of 
NordDesign-2002, pp 91-101, Trondheim, Norway, 2002. 

 
[7] Bloom, B. S. Taxonomy of Educational Objectives. New York: David McKay Company, Inc. 

1956. 
 
[8] www.csun.edu/~me101.  Website for Dr. Nhut Ho’s Introduction to Mechanical Engineering 

Course, Mechanical Engineering Department, California State University, Northridge. 
 
[9] Newman, D. J., Amir, A. R., Innovative First Year Aerospace Design Course at MIT. ASEE 

Journal of Engineering Education, 90(3): 375-381, July 2001. 
 
 Hộ

i n
gh
ị C

DIO
 Toà

n q
uố

c 2
01

2, 

ĐHQG-H
CM, 2

3-2
4/ 

8/ 
20

12

mailto:nhuttho@csun.edu
http://www.csun.edu/~me101


Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012, ĐHQG-HCM, 23-24/ 8/ 2012 175 

ÁP DỤNG ĐỀ CƯƠNG CDIO XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA 
CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGOÀI LĨNH VỰC KỸ THUẬT 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUFLIT 
 
 
 

Hồ Tấn Sính và Nhóm chuyên trách ban Đề án CDIO HUFLIT 
Liên hệ: hotashi@huflit.edu.vn 

Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP. HCM (HUFLIT) 
 
 

TÓM TẮT 
 
Đề xướng CDIO vốn là một mô hình giáo dục trong lĩnh vực kỹ thuật, tuy nhiên phương pháp 
tiếp cận CDIO hoàn toàn có khả năng tiến triển, được thích nghi và phát triển trong các nền 
giáo dục ngoài kỹ thuật [1].  
 
Trên cơ sở phương pháp luận của CDIO, nghiên cứu mối liên kết giữa nhu cầu thực tế của 
xã hội với hiện trạng và nguồn lực của nhà trường, bài báo trình bày việc Trường Đại học 
Ngoại ngữ-Tin học TP. HCM (HUFLIT) đã dựa vào cấu trúc 4 Mục chuẩn đầu ra (CĐR) của 
Đề cương CDIO để thiết kế mới chuẩn đầu ra (CĐR) cho 6 ngành đào tạo, trong đó có 5 
ngành thuộc các lĩnh vực ngoài kỹ thuật. Các nội dung trình bày gồm: (i) chuẩn đầu ra trước 
đây của các ngành đào tạo; (ii) nhu cầu áp dụng Đề cương CDIO để xây dựng mới CĐR cho 
tất cả các ngành đào tạo; (iii) phương pháp áp dụng thích ứng Đề cương CDIO cho các 
ngành đào tạo ngoài lĩnh vực kỹ thuật, trong đó Mục 1,2 và 3 của CĐR căn bản dựa vào Đề 
cương CDIO, nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu đào tạo chuyên ngành của 
HUFLIT, riêng đối với Mục 4, bối cảnh chu trình vòng đời của sản phẩm được điều chỉnh 
theo hướng Áp dụng Kiến thức Chuyên ngành để đem lại Lợi ích cho Xã hội; (iv) kinh 
nghiệm tổ chức xây dựng CĐR ở phạm vi toàn trường; (v) tác động của việc áp dụng 
phương pháp luận của CDIO và Đề cương CDIO như một chỉ dẫn để xây dựng mới CĐR 
cho các ngành đào tạo của HUFLIT. 
 
 
TỪ KHÓA 
 
Chuẩn đầu ra, áp dụng Đề cương CDIO, ngoài kỹ thuật, đại học ngoài công lập, HUFLIT. 
 
Đề xướng CDIO vốn được coi là một ý tưởng, một phương pháp luận, và là một 
mô hình khung t rong cải cách giáo dục kỹ thuật, tuy nhiên, nhiều tác giả các công 
trình ứng dụng CDIO ở các trường đại học đều nhận định rằng: Với mô hình giáo dục CDIO, 
mỗi quốc gia, trường đại học, và lĩnh vực chuyên môn hoàn toàn có thể dựa vào để xây 
dựng mới hoặc cải tiến chương trình đào tạo (CTĐT), cải tiến phương pháp giảng dạy và 
học tập hiện có của mình nhằm đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp và của xã hội 
đương đại.  
 
Trong Lời giới thiệu [1], Ban biên tập cuốn sách nhận định rằng CDIO là “một mô hình giáo 
dục trong lĩnh vực kỹ thuật bậc đại học nói riêng, và cho nền giáo dục đại học và sau đại học 
ở Việt Nam nói chung để xây dựng và phát triển chương trình đào tạo”. 
 
Trong Hội thảo “Xây dựng chuẩn đầu ra và triển khai chương trình đào tạo theo mô hình 
CDIO” tháng 12/2010 – PGS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Việt 
Nam-TP Hồ Chí Minh: “Trong tương lai gần, mô hình CDIO sẽ không chỉ được sử dụng rộng 
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rãi trong tất cả các trường đại học thành viên của ĐHQG - TP Hồ Chí Minh mà còn ở các 
trường đại học khác trên toàn quốc”. 
 
Đề xướng CDIO bao gồm các nội dung cốt lõi: 1 tầm nhìn, 3 mục tiêu, 1 đề cương và 12 tiêu 
chuẩn, trong đó Đề cương CDIO là điểm xuất phát của việc thiết kế và phát triển CTĐT và là 
một văn bản toàn diện về chuẩn đầu ra (Learning Outcome) [1]. 
 
Mục tiêu cụ thể của Đề cương CDIO là “ Xây dựng một tổ hợp mục tiêu hợp lý, hoàn chỉnh, 
thông dụng và có thể khái quát hóa cho giáo dục kỹ thuật” (Edward,2001); các mục tiêu này 
chính là những chuẩn đầu ra (CĐR) được phân thành 4 CĐR cao cấp/Hạng mục (thể hiện 4 
năng lực then chốt mà một kỹ sư cần phải sở hữu): 1) Kiến thức cơ bản và lập luận ngành; 
2) Kỹ năng và tố chất cá nhân và nghề nghiệp; 3) Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, 
và  4) Hình thành C-D-I-O trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội. 
 
Trên cơ sở ý tưởng cơ bản của Đề xướng CDIO,Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP. 
HCM (HUFLIT) đang triển khai việc cải tiến chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận 
CDIO với điểm khởi đầu là thiết kế mới CĐR cho các chuyên ngành của trường, trong đó có 
5 ngành thuộc các lĩnh vực ngoài kỹ thuật.  
 
Quá trình cải tiến CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO của HUFLIT được tiến triển như sau: 
 
 
HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG 
 
Trong quá trình xây dựng và phát triển, với điều kiện nguồn lực vốn hạn hẹp của một trường 
đại học ngoài công lập (NCL), để đáp ứng nhu cầu của xã hội và niềm tin của khách hàng, 
HUFLIT hướng tới mục tiêu chất lượng theo ý tưởng: Quá trình đào tạo của nhà trường phải 
tạo được giá trị gia tăng vượt trội về chất lượng giáo dục trong một số năng lực cốt lõi cho 
người học. 
 
Trong năm 2010, Trường đã chuyển đổi các CTĐT sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín 
chỉ, và cũng đã xây dựng CĐR các ngành đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo tại văn bản Số: 2196/BGDĐT-GDĐH, ngày 22 tháng 4 năm 2010. Tuy nhiên, nội dung 
của các CTĐT hiện có chưa được định nghĩa bới các CĐR vừa được xây dựng. 
 
Trước bối cảnh đó, chúng tôi (lãnh đạo nhà trường và những chuyên viên làm công tác đảm 
bảo chất lượng) được tham dự Hội thảo“Xây dựng chuẩn đầu ra và triển khai chương trình 
đào tạo theo mô hình CDIO” do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào các 
ngày cuối năm 2010. Và đó chính là cứu cánh để chúng tôi mở lối thoát cho việc cải tiến 
CTĐT. 
 
Khi thực hiện ý tưởng vận dụng CDIO vào việc cải tiến CTĐT và các hoạt động giáo dục của 
nhà trường, vốn là một cơ sở đào tạo đại học NCL, lại có đa số các ngành thuộc các lĩnh 
vực ngoài kỹ thuật, chúng tôi đã lường trước những bất cập, những khoảng cách biệt khá 
lớn về những cơ sở chính yếu để triển khai mô hình này tại nhà trường so với các nền tảng 
để hình thành đề xướng CDIO tại các nước Âu-Mỹ và quy mô áp dụng CDIO tại các trường 
đại học thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đó là: Nguồn sinh viên 
(chất lượng đầu vào); CTĐT hiện tại (chất lượng cơ bản của quá trình đào tạo); Các nguồn 
lực đang có sẵn (bối cảnh trường đại học NCL). Và đó là những trăn trở thực sự trước khi 
nhà trường triển khai đề án. 
 
Được sự khích lệ của các chuyên gia tiên phong về CDIO tại Việt nam như PGSTS Hồ Tấn 
Nhật, PGSTS Đoàn thị Minh Trinh, TS Lê Hoài Bắc, TS Vũ Anh Dũng,… và sự chỉ dẫn của 
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các tác giả tại [1] rằng có thể “phát triển phương pháp tiếp cận CDIO với giả thiết rằng các 
nguồn lực thường xuyên của nhà trường không tăng thêm – các chương trình phải tái bố trí 
lại nguồn lực, không gian và thời gian hiện có”(P223),và rằng: “ Các nguyên tắc và thực 
hành của phương pháp tiếp cận CDIO có thể áp dụng cho hầu hết các chương trình trong 
giáo dục đại học” (P295); đồng thời các CTĐT có thể “thích ứng và áp dụng một số phần của 
phương pháp tiếp cận CDIO” (P293); Mô hình giáo dục CDIO xuất phát từ công cuộc cải 
cách giáo dục trong lĩnh vực kỹ thuật, song có thể áp dụng cho ngành kinh doanh quốc tế 
([6]-[9]) ; trong đào tạo giáo viên Trung học [3]; trong việc xây dựng mới hoặc “cải tiến” các 
chương trình đào tạo hiện có ở các trường đại học ( [4], [5] và [10]); trong lĩnh vực đào tạo 
giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật [13].  
 
HUFLIT không chờ tới khi các trường đàn anh hoàn thiện xong các bước thử nghiệm mô 
hình CDIO (vào các năm cuối thập niên 20 của thế kỷ này) mới “học theo”, mà quyết tâm 
thiết kế, triển khai  để được trải nghiệm các ý tưởng của mô hình cài cách giáo dục đại học 
tân tiến CDIO này, tuy biết rằng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, thậm chí những rủi ro. 
 
Để triển khai Đề án “Xây dựng Chuẩn đầu ra & Chương trình đào tạo theo cách tiếp cận 
CDIO”, tháng 01/2011, HUFLIT đã thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án CDIO Trường đại học 
Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh . 
 
Ban Chủ nhiệm Đề án CDIO HUFLIT đã xây dựng “Kế hoạch hoàn thiện CĐR, CTĐT theo 
phương pháp tiếp cận CDIO”  nhằm đạt các mục tiêu cụ thể theo tiến trình: Hoàn thiện CĐR 
theo Đề cương CDIO (CĐRCDIO); Hoàn thiện CTĐT đáp ứng CĐRCDIO (CTĐTCDIO); Xây dựng 
phương pháp giảng dạy và học tập để đạt CĐRCDIO ; Xây dựng phương pháp Kiểm tra đánh 
giá để đạt CĐRCDIO, và  Đánh giá cải tiến CTĐTCDIO , và nội dung đào tạo. 
 
Với phương châm “ Quyết chí đồng tâm, lượng sức mà làm, vừa học vừa làm, không ngại 
cải tiến, từng bước đi lên” và định hướng chủ đạo “ Tất cả vì nâng cao giá trị gia tăng của 
quá trình đào tạo”, HUFLIT phấn đấu từng bước xây dựng một CTĐT tương thích theo 
phương pháp tiếp cận CDIO, lấy kết hợp nhà trường và doanh nghiệp làm bối cảnh, nhằm 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng tốt nhất có thể, sở hữu các kiến thức, kỹ năng và thái độ 
đáp ứng nhu cầu của xã hội và từng bước hội nhập với các trường đại học chất lượng cao 
trong nước và khu vực. 
 
Hiện nay chúng tôi đã hoàn chỉnh CĐR các ngành đạo tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO 
(CĐRCDIO) và đang đối sánh với các CTĐT hiện hữu, vốn được thiết kế để đáp ứng  học chế 
tín chỉ nhằm hoàn thiện CTĐT đáp ứng CĐRCDIO này, và nhận thấy rằng mô hình CDIO đã 
cung cấp một phương pháp luận khoa học toàn diện để thực hiện và đáp ứng được mục tiêu 
của việc tái cấu trúc này.  
 
Vì vậy, các phần sau của bài viết này chỉ giới hạn thảo luận những vấn đề cốt lõi trong khâu 
xây dựng CĐR các ngành ngoài kỹ thuật tại HUFLIT, nhằm cung cấp cho diễn đàn áp dụng 
CDIO tại Việt Nam một cách tiếp cận cụ thể ở một đơn vị đào tạo đại học, và được coi là 
cách tiếp cận khả thi để thích nghi và phát triển CTĐT theo mô hình CDIO cho HUFLIT. Và 
đó chính là nội dung và phạm vi chính của bài viết này. 
 
 
THIẾT KẾ CĐR 
 
Việc xác định các CĐR của các CTĐT tại HUFLIT căn bản dựa vào các chủ đề của Đề 
cương CDIO ứng với cấp độ 3 (X.X.X), nhưng được xem xét, điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở 
lý giải sâu sắc bối cảnh thực tế của các chuyên ngành tại trường, nhằm chuyển tải bối cảnh 
ấy vào thực tiễn đào tạo. 
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Nếu hoàn toàn dựa vào Đề cương  CDIO gốc để chọn các chủ đề của CĐR thì vừa tách rời 
với bối cảnh Doanh nghiệp và Xã hội Việt nam, vừa tạo ra một khoảng cách quá xa so với 
điều kiện đào tạo hiện tại.  Như vậy vừa không hiện thực, vừa không cần thiết. 
 
Trong quá trình xây dựng CĐR theo phương pháp tiếp cận CDIO, trên cơ sở nghiên cứu mối 
liên kết giữa nhu cầu thực tế của xã hội với điều kiện nguồn lực và đặc trưng các chuyên 
ngành của nhà trường, ngoài những sự điều chỉnh, bổ sung cần thiết về các nội dung 
chuyên ngành của CĐR cao cấp (Đề cương CDIO cấp độ 1 –X.–) ở các Hạng mục 1, 2 và 3 
cho phù hợp với bối cảnh của nhà trường, chúng tôi quan tâm đặc biệt đến Hạng mục 4, 
nhằm chuyển đổi năng lực CDIO trong Đề cương CDIO gốc (vốn được xác định là sự phát 
triển của chu trình vòng đời sản phẩm, quy trình, hệ thống, và là bối cảnh của giáo dục  kỹ 
thuật – Tiêu chuẩn 1 CDIO –) thành những chủ đề học thuật cụ thể tương thích với từng 
ngành nghề trong các CTĐT của HUFLIT theo phương pháp tiếp cận mô hình giáo dục 
CDIO.  
 
Tiêu chuẩn 1 CDIO tiếp nhận nguyên lý rằng “sự phát triển và triển khai chu trình vòng đời 
của sản phẩm, quy trình, và hệ thống là bối cảnh của giáo dục kỹ thuật”[1]; Vấn đề đặt ra là : 
 
Lĩnh vực Bối cảnh giáo dục Đối tượng đào tạo 

T*  : Phát triển & triển khai Chu trình vòng đời SP/QT/HT Kỹ sư 
T0  : Phát triển & triển khai C ? O ? (cái gì) Cử nhân 

T* -  Giáo dục trong lĩnh vực kỹ thuật;  T0 - Giáo dục ngoài lĩnh vực kỹ thuật  
 
Vậy thì đối với các lĩnh vực ngoài kỹ thuật của HUFLIT bối cảnh thực hành là gì? Cái gì (O) 
sẽ định hình đầu ra của quá trình đào tạo (tương ứng với sản phẩm, quy trình, và hệ thống) 
cần được thiết kế và triển khai? Và với O có tồn tại một C như thế nào, có phải là chu trình 
vòng đời như của sản phẩm, quy trình, và hệ thống không? 
 
Trước khi lý giải C có diện mạo như thế nào, theo chỉ dẫn tại [1] (P290 và P295),  chúng tôi 
tập trung vào việc mỗi chuyên ngành phải tìm được giải đáp cho sản phẩm đào tạo của mình 
cần phải thiết kế/hoạch định và triển khai ( O=cái gì). 
 
Theo S.Sgunnarsson và các tác giả tại [1]: Việc đưa khái niệm dịch vụ vào Đề cương và các 
Tiêu chuẩn CDIO tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO  vào 
các lĩnh vực ngoài kỹ thuật, và rằng phương pháp tiếp cận CDIO vẫn có thể áp dụng tới mức 
độ mà các chuyên gia trong quản trị kinh doanh định  nghĩa như các chiến lược, tổ chức, sản 
phẩm, và dịch vụ (P296 [1]). 
 
Theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2001 thì “sản phẩm” là kết quả của một quá trình tập 
hợp các hoạt động có liên quan lẫn nhau hoặc tương tác (với nhau) để biến đổi đầu vào 
(input) thành đầu ra (output), và sản phẩm có thể phân thành 4 chủng loại phổ biến nhất, đó 
là: Dịch vụ - service; Phần mềm - softwave; Phần cứng – hardware; và Vật liệu chế biến - 
processed meterial [14]. 
 
Owlia va Aspinwall (1996) phát triển Khung cấu trúc chung cho các khái niệm chất lượng 
giáo dục đại học với nhóm các đầu ra phổ biến nhất cũng là: Sản phẩm, phần mềm và dịch 
vụ.  
 
Vì vậy, về tổng thể có thể có thể tiếp nhận dịch vụ và các khái niệm tương đồng như là đầu 
ra của quá trình đào tạo O trong lĩnh vực ngoài kỹ thuật, và chúng thường là những sản 
phẩm không hữu hình (trong khi đó, sản phẩm của các lĩnh vực kỹ thuật thường là hữu hình) 
[14].  
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Trên cơ sở đó, các khoa tại HUFLIT bước đầu nhận diện các sản phẩm mà trong tương lai 
những sinh viên tốt nghiệp phải thiết kế và triển khai như bảng dưới đây: 
 
Khoa Các chuyên ngành Đầu ra của quá trình đào tạo O (cái gì) 
Ngoại ngữ 
 

Sư phạm , Biên phiên dịch Dịch vụ / Dự án /Kế hoạch /Sản phẩm giáo 
dục(Khóa học ; CTĐT)/chiến lược/ Phương án 

Quản trị Kinh 
doanh quốc tế 

kinh doanh quốc tế, Tiếp 
thị, Tài chính kế toán, Hành 
chính văn phòng. 

Dịch vụ/chiến lược/ Phương án/ Dự án (kinh 
tế,kinh doanh) 

Du lịch-Khách sạn Quản trị Du lịch Lữ hành, 
Quản trị khách sạn, Nghiệp 
vụ văn phòng 

Kế hoạch/Phương án/Chiến lược/Dự án (Kinh tế 
du lịch, kinh doanh du lịch) Chương trình/ Dịch 
vụ (Tour, Hội chợ,Triển lãm,..)/Sản phẩm dịch 
vụ/Quy trình thực hiện công việc (chăm sóc 
khách hàng, đón tiếp khách ở khách sạn, sân 
bay...) hoặc quy trình tạo ra sản phẩm dịch vụ 
(chuyến du lịch theo yêu cầu của khách) 

Quan hệ Quốc tế Quan hệ quốc tế, Quan hệ 
công chúng 

Dịch vụ/Sản phẩm/ Sự kiện/Chương trình/Quy 
trình 

Đông phương học Nhật bản học, Hàn quốc 
học, Trung quốc học, Việt 
Nam học 

Dịch vụ/Dự án/Phương án/Kế hoạch/ Chương 
trình/Quy trình phục vụ(chăm sóc khách hàng, 
đón tiếp khách, giao dịch với khách hàng) 

 
Vậy thì những sản phẩm (dịch vụ và v.v) của các chương trình đào tạo trong lĩnh vực ngoài 
kỹ thuật có tồn tại một chu trình vòng đời (lifecycle) như các sản phẩm trong khối kỹ thuật 
hay không? 
 
Chu trình Deming, còn gọi là chu trình PDCA được sử dụng như một công cụ nhằm cải tiến 
không ngừng và nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ. Nội dung của các giai đoạn chu 
trình này gồm: P (Plan): Lập kế hoạch, định lịch và phương pháp đạt mục tiêu; D (Do): Đưa 
kế hoạch vào thực hiện;  C (Check): Dựa theo kế hoạch để kiểm tra kết quả thực hiện; và A 
(Act): Thông qua các kết quả thu được để đề ra những tác động điều chỉnh thích hợp nhằm 
bắt đầu lại chu trình với những thông tin đầu vào mới [14]. 
 
Nhiều tổ chức muốn hướng tới việc đánh giá chu trình vòng đời của các sản phẩm và dịch 
vụ thị trường thay vì các cách tiếp cận khác. Điều này được thể hiện trong các công cụ quản 
lý thị trường được áp dụng linh hoạt và bao phủ nhiều giai đoạn trong vòng đời sản phẩm và 
dịch vụ [11].  
 
Trong « Xây dựng chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo giáo viên THPT theo cách tiếp 
cận CDIO” [3], PGS.TS Lê Ngọc Đức cho rằng : Mối quan hệ giữa cách tiếp cận của CDIO 
và chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT và chuẩn nghiệp vụ sư phạm của giáo viên TCCN đã 
và đang xây dựng qua các điểm: CDIO và 2 bộ chuẩn đều xây dựng theo cách tiếp cận năng 
lực; Các hoạt động nghề nghiệp của giáo viên TH (PT và CN) đều hàm chứa trong 4 năng 
lực trên; Các tiêu chuẩn và tiêu chí xây dựng được về cơ bản tuân theo logic của CDIO (Đề 
xuất- Thiết kế-Triển khai-Đánh giá).  
 
Vì vậy việc áp dụng cách tiếp cận của CDIO để phát triển chương trình đào tạo nghề nghiệp 
hay nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trở thành giáo viên trung học là hoàn toàn hợp lý và 
khoa học và có thể trình bầy 4 năng lực hành nghề của một cử nhân nói chung và giáo viên 
TH (PT và CN) nói riêng bao gồm C, D, I và O qua bảng dưới đây: 
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P T T H 
- Phát hiện 
- Khảo sát 
- Đề xuất 
- Nêu vấn đề 
- ……….. 

-Thiết kế 
-Xây dựng 
-Lên kế hoạch 
-Lên phương án 
-......... 

-Thiết kế 
-Xây dựng 
-Lên kế hoạch 
-Lên phương án 
-......... 

-Hoàn thiện 
-Bổ sung 
-Tham gia 
-Phát triển 
-........ 

 
Hạng mục 4  của Chuẩn đầu ra áp dụng cho cử nhân ngành kinh tế đối ngoại chất lượng 
cao tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng được xây dựng theo logic 
này: Áp dụng kiến thức KTĐN để đem lại lợi ích cho Xã hội bằng các năng lực CDIE ([4] và 
[5]). 
 
Cần chú ý rằng, khi xây dựng CĐR cho CTĐT, không phải lấy CDIO làm nội dung giáo dục, 
mà phải coi đó là công cụ & bối cảnh (Context, not Content) để đạt được nội dung đó ( 
Edward & các tác giả khác, 2008). 
 
Trong Phụ lục kèm theo bài viết trình bày CĐR cấp độ 2 Phần 4 (các năng lực CDIO) các 
chuyên ngành tại HUFLIT ( trích từ[15]). 
 
 
TRIỂN KHAI  
 
Hiện nay Đề án CDIO HUFLIT đang bước vào giai đoạn hoàn tất việc xây dựng chương 
trình đào tạo (CTĐT*) & Điều chỉnh CĐR cấp độ 3 (CĐR*) theo phương pháp tiếp cận CDIO. 
Đây là quá trình phân giải (empower) từng chủ đề năng lực được yêu cầu nhằm chuyển tải 
cho được chúng vào đúng chỗ trong CTĐT. Nếu các năng lực được phân giải từ nhu cầu xã 
hội có thể kết hợp với các môn học của CTĐT hiện tại thì coi như CĐR này đã phù hợp với ý 
tưởng cơ bản của CDIO. Còn những chỗ không thể kết hợp được thì có thể từng bước hoàn 
thiện bằng các phương pháp như  “cải cách môn học hiện hữu”, “ thiết kế môn học 
mới”,…[7]. Như vậy, quá trình xây dựng CTĐT* cũng là quá trình chỉnh sửa lại CĐR* cho 
phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. 
 
 
KẾT  LUẬN 
 
Mục tiêu áp dụng CDIO của HUFLIT là tập trung bồi dưỡng cho sinh viên năng lực chuyên 
ngành, năng lực tự học, năng lực tổ chức, hợp tác, liên kết, và đặc biệt là năng lực áp dụng 
Kiến thức ngành để đem lại Lợi ích cho Xã hội để tạo được một giá trị gia tăng phát triển và 
bền vững cho quá trình đào tạo.  
 
Mặc dù việc triển khai CDIO tại HUFLIT chỉ mới bắt đầu với nhiều khó khăn về nguồn lực, 
nhưng bước đầu cũng đã thu được những kết quả nhất định. Việc triển khai CDIO mở cho 
các khoa con đường cụ thể để tái xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy 
và học và đánh giá. 
 
Trước yêu cầu ngày càng cao về đảm bảo chất lượng thì việc triển khai đề án CDIO tại 
HUFLIT được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để chuẩn hóa công tác đảm bảo 
chất lượng theo cách tiếp cận mới. 
 
Việc ứng dụng CDIO vào trường chúng tôi hoàn toàn không có nghĩa và không thể là sự 
nhập nội thiếu xem xét và chọn lọc. Phương hướng ứng dụng là một quá trình tiếp cận, từng 
bước đi lên theo từng nấc mức độ tuỳ thuộc điều kiện và đặc điểm văn hoá hiện có, trong 
hoàn cảnh tồn tại rất nhiều thách thức về nguồn lực của nhà trường. Vì vậy, chúng tôi căn 
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cứ vào nhu cầu và khả năng hiện tại của nhà trường để xác định có thể tiếp thu những gì 
phù hợp cho việc ứng dụng CDIO nhằm thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với 
đặc thù riêng của nhà trường, từ đó từng bước nâng chất lượng giáo dục, đồng thời trong 
khi tiến hành sẽ thường xuyên dõi sát tiến trình ứng dụng mô hình này tại các trường trong 
nước và thế giới để kịp thời điều chỉnh các bước triển khai nhằm giảm thiểu những rủi ro do 
các yếu tố không phù hợp tạo ra. 
 
Những kiến giải của chúng tôi trong các nội dung được đề cập trên đây rất mong muốn được 
các trường bạn trao đổi, tranh luận và bổ sung. 
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PHỤ LỤC 
 

CĐR* CẤP ĐỘ 2 HẠNG MỤC 4 (CÁC NĂNG LỰC CDIO) 
 CÁC CHUYÊN NGÀNH TẠI HUFLIT 

 
KHOA NGOẠI NGỮ 
 
4. NĂNG LỰC CDIO TRONG BỐI CẢNH XÃ HỘI VÀ NGHỀ NGHIỆP 

4.1  BỐI CẢNH XÃ HỘI VÀ NGOẠI CẢNH 
4.2 BỐI CẢNH TỔ CHỨC VÀ NGHỀ NGHIỆP 
4.3 HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG VÀ HỆ THỐNG GIÁO DỤC 
4.4 THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN GIÁO DỤC 
4.5 TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
4.6 HOÀN THIỆN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP 

 
KHOA QUẢN TRỊ  KINH DOANH QUỐC TẾ 
 
4. ÁP DỤNG KIẾN THỨC ĐỂ ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO XÃ HỘI BẰNG CÁC NĂNG LỰC C-D-I-O 

4.1  BỐI CẢNH XÃ HỘI VÀ NGOẠI CẢNH 
4.2  BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP VÀ KINH DOANH 
4.3  HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH TẾ/ KINH DOANH 
4.4  XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN/ DỰ ÁN KINH TẾ/ KINH DOANH 
4.5  THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN/ DỰ ÁN KINH TẾ/ KINH DOANH 
4.6   ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN/ DỰ ÁN KINH TẾ/ KINH DOANH 
 

KHOA DU LỊCH KHÁCH SẠN 
 
4. NĂNG LỤC ÁP DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN 

4.1 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH DU LỊCH (LỮ HÀNH, KHÁCH SẠN) 
4.2 TỔ CHỨC KINH DOANH DU LỊCH (LỮ HÀNH, KHÁCH SẠN) 
4.3 LÃNH ĐẠO KINH DOANH DU LỊCH   ((LỮ HÀNH, KHÁCH SẠN) 
4.4 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KINH DOANH DU LỊCH (LỮ HÀNH, KHÁCH SẠN) 
 

KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ 
 
4. ÁP DỤNG KIẾN THỨC QHQT ĐỂ ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO XÃ HỘI BẰNG CÁC NĂNG LỰC 

4.1    BỐI CẢNH XÃ HỘI VÀ NGOẠI CẢNH 
4.2    BỐI CẢNH TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP   
4.3    HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG QUAN HỆ QUỐC TẾ  
4.4    XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN, DỰ ÁN HAY CHÍNH SÁCH  
4.5    THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN / DỰ ÁN /CHÍNH SÁCH  
4.6    ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN/DỰ ÁN/CHÍNH SÁCH 
 

KHOA NGÔN NGỮ & VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG 
 

4. ÁP DỤNG KIẾN THỨC ĐỂ ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO XÃ HỘI BẰNG CÁC NĂNG LỰC C-D-I-E 
4.1   BỐI CẢNH XÃ HỘI 
4.2   BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP VÀ KINH DOANH 
4.3   HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG & XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
4.4   THIẾT KẾ DỰ ÁN/ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN 
4.5   TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN/ PHƯƠNG ÁN 
4.6   ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN/ PHƯƠNG ÁN. 
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TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN CAPSTONE  
CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM  

 THEO TIẾP CẬN CDIO TẠI ĐẠI HỌC DUY TÂN 
 
 
 

Trương Tiến Vũ, Nguyễn Đức Mận, Lê Nguyên Bảo 
 

Đại Học Duy Tân (DTU), Tp. Đà Nẵng, Việt Nam 
 

 
TÓM TẮT 

 
Một trong những thách thức lớn của các đơn vị đào tạo Công nghệ Thông tin (CNTT) hiện 
nay đang phải đối mặt là làm thế nào để đào tạo ra một thế hệ sinh viên có thể đáp ứng 
ngay được yêu cầu của nhà tuyển dụng và doanh nghiệp mà không phải qua đào tạo lại. Cụ 
thể hơn là làm thế nào để người được đào tạo có được các kiến thức, kỹ năng, và thái độ 
mà các bên liên quan mong muốn.  
  
Có nhiều giải pháp cho vấn đề trên, như tái cấu trúc chương trình đào tạo, tăng cường sự 
liên kết giữa các môn học chuyên ngành, đan xen các kỹ năng thực tế của ngành nghề vào 
chương trình đào tạo… Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cần thay đổi cách dạy và cách 
học CNTT theo hướng tăng cường năng lực thực hành qua các đồ án, dự án thực tế, mà 
theo tiếp cận CDIO đó chính là các Trải nghiệm Thiết kế - Triển khai,  tức Tiêu chuẩn 5 của 
CDIO. Trong phạm vị bài viết này, chúng tôi trình bày một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực 
đào tạo nhân lực CNTT hiện nay, hoạt động xây dựng và triển khai đồ án Capstone cuối 
khóa chuyên ngành Công nghệ phần mềm theo tiếp cận CDIO tại Khoa CNTT, Trường Đại 
học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam. 
 
 
TỪ KHOÁ 
 
Đào tạo CNTT, nhân lực CNTT, Trải nghiệm Thiết kế - Triển khai, đồ án thực tế, mô phỏng, 
bài tập tình huống, đồ án Capstone 
 
 
GIỚI THIỆU 
 
Hiện nay, số nhân lực làm việc trong lĩnh vực CNTT của Việt Nam (bao gồm phần cứng, 
phần mềm, nội dung số,...) đạt trên 260.000 người với tốc độ tăng trưởng từ 13% đến 
18%/năm. Số trường đại học, cao đẳng đào tạo CNTT tăng từ 192 trường ở năm 2002 lên 
277 trường ở năm 2010. Chỉ tiêu tuyển sinh ngành CNTT cũng không ngừng tăng lên, năm 
2006 là khoảng 30.000 chỉ tiêu, năm 2010 là trên 60.000 chỉ tiêu, trung bình năm sau cao 
hơn năm trước từ 6% đến 8%. Tuy nhiên, theo số liệu tuyển sinh ngành CNTT hàng năm 
cho thấy dù chỉ tiêu tuyển sinh của ngành hàng năm đặt ra đều tăng nhưng số lượng trúng 
tuyển, nhập học đại học, cao đẳng CNTT chính qui lại đang giảm sút từ 10%-15%/năm. 
 
Sự suy giảm về số lượng tuyển sinh ngành CNTT hàng năm sẽ dẫn đến suy giảm về số 
lượng nhân lực CNTT có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động với xu thế ngày càng 
gia tăng. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực CNTT lại là một vấn đề lớn mang tính 
quyết định. Theo dự báo, đến năm 2020, thị trường CNTT Việt Nam sẽ cần khoảng 600.000 
nhân lực mới, trong khi hệ thống đào tạo chỉ có thể đáp ứng khoảng 400.000 người. Trong 
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số 400.000 sinh viên tốt nghiệp này, tỷ lệ sinh viên có thể vào làm việc ngay trong các doanh 
nghiệp, có thể đáp ứng được những nhu cầu thực tiễn của hoạt động sản xuất kinh doanh 
lại càng thấp hơn. 
  
Thực trạng nguồn nhân lực CNTT hiện nay theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp là còn rất 
nhiều hạn chế như: thiếu chuyên gia am hiểu về các công tác triển khai hệ thống hay dự án, 
thiếu kinh nghiệm cọ xát với các dự án lớn có độ phức tạp cao, thiếu thói quen làm việc 
chuyên nghiệp theo yêu cầu cộng tác cao, năng lực ngoại ngữ kém, kỹ năng mềm yếu, kém 
am hiểu văn hoá khách hàng, kém năng lực quản lý dự án và kiểm soát chất lượng dự án. 
Trong khi đó, sinh viên mới ra trường thì không thể thích nghi ngay với môi trường doanh 
nghiệp bởi kiến thức được đào tạo trong nhà trường và kiến thức thực tế quá khác nhau. Đối 
với các kỹ năng mềm, kỹ năng xây dựng và triển khai dự án, làm việc nhóm, đàm phán và 
giao tiếp với khách hàng … gần như là con số không đối với nhiều sinh viên. Hệ quả là 
doanh nghiệp cần người mà lại không tuyển dụng được, hoặc đành phải tuyển về rồi dành ra 
vài tháng đào tạo, huấn luyện lại rồi mới sử dụng được. 
 
Dưới góc độ của một đơn vị đào tạo nhân lực CNTT, chúng tôi nhận thấy rằng cần phải có 
sự thay đổi sâu sắc trong cách thức đào tạo. Cụ thể, cần phải có thay đổi về nhận thức chất 
lượng đào tạo cũng như cách thức đánh giá học tập (Tiêu chuẩn 11), về định hướng đào tạo 
theo chuyên ngành, đặc biệt là cần phải có sự tiếp cận với các phương pháp đào tạo phù 
hợp dành cho khối ngành kỹ thuật - công nghệ nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, thu hẹp 
khoảng cách giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa chương trình CNTT trong nước với 
chương trình CNTT của các nước phát triển và hướng đến cung cấp cho xã hội một nguồn 
nhân lực CNTT chất lượng cao theo nhu cầu thị trường. 

 
Một trong những thách thức lớn của các đơn vị đào tạo Công nghệ Thông tin (CNTT) hiện 
nay đang phải đối mặt là làm thế nào để đào tạo ra một thế hệ sinh viên có thể đáp ứng 
ngay được yêu cầu của nhà tuyển dụng và doanh nghiệp mà không phải qua đào tạo lại. Cụ 
thể hơn là làm thế nào để người được đào tạo có được các kiến thức, kỹ năng, và thái độ 
mà các bên liên quan mong muốn. Có nhiều giải pháp cho vấn đề trên, như tái cấu trúc 
chương trình đào tạo, tăng cường sự liên kết giữa các môn học chuyên ngành, đan xen các 
kỹ năng thực tế của ngành nghề vào chương trình đào tạo… Tuy nhiên, điều quan trọng 
nhất là cần thay đổi cách dạy và cách học CNTT theo hướng tăng cường năng lực thực 
hành qua các đồ án, dự án thực tế, mà theo tiếp cận CDIO đó chính là các Trải nghiệm Thiết 
kế - Triển khai (Tiêu chuẩn 5). 
 
 
TRẢI NGHIỆM THIẾT KẾ-TRIỂN KHAI THEO TIẾP CẬN CDIO TRONG ĐÀO TẠO CNTT 
 
Trải nghiệm Thiết kế - Triển khai trong đào tạo CNTT là một chuỗi những hoạt động mà 
trong đó việc học tập diễn ra thông qua sự phát triển một sản phẩm phần mềm, xây dựng 
một giải pháp thiết kế - quản trị mạng, triển khai - vận hành một hệ thống thông tin cho 
doanh nghiệp, mô phỏng một hệ thống tác nghiệp trong thực tế,… theo yêu cầu. 
 
Các Trải nghiệm Thiết kế - Triển khai là nét đặc trưng chính của hầu hết các chương trình 
được xây dựng theo hướng tiếp cận CDIO. Tầm quan trọng của chúng được nêu bật bởi 
những yếu tố sau: 
 

- Hoạt động này có tác động kép, nghĩa là dạy cho sinh viên những kỹ năng cá nhân, kỹ 
năng giao tiếp bên cạnh các kỹ năng thiết kế và triển khai sản phẩm, các kiến thức qui 
trình và hệ thống, cũng như giúp củng cố các kiến thức chuyên môn khác. 
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- Giúp nâng cao hiệu quả của việc học tập các kiến thức nền tảng qua việc được giảng 
dạy và thực hành nhiều lần lặp đi lặp lại các kiến thức đó trong quá trình đào tạo, 
nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu rõ ý nghĩa thực tế của các kiến thức nền tảng đó để 
tạo động lực và cơ hội cho việc ứng dụng chúng vào thực tế sau này. 

 
- Bao hàm cả việc học tập chủ động (Tiêu chuẩn 8), trong đó sinh viên xem xét, ứng 

dụng và đánh giá ý tưởng; và việc học dựa trên trải nghiệm, trong đó sinh viên sẽ tham 
gia vào vai trò mô phỏng thực hành các kỹ thuật chuyên ngành. 

 
- Tạo động lực học tập, lôi cuốn sinh viên, tạo cơ hội cho sinh viên rèn luyện các kỹ 

năng mềm, nắm bắt các yêu cầu trong thực tiễn và làm quen với môi trường doanh 
nghiệp. 

 
Học tập qua trải nghiệm được xem là quá trình học thông qua những công tác mô phỏng 
thực tế, các đồ án Thiết kế - Triển khai, các bài tập tình huống,... từ đó giúp sinh viên đúc kết 
thành những kinh nghiệm cá nhân cho bản thân, làm sáng tỏ hơn các lý thuyết đã được học. 
Quá trình học tập qua trải nghiệm có thể được chia thành 4 nhóm cơ bản, phù hợp với 4 xu 
hướng học tập khác nhau: (1) Quan sát - Suy ngẫm: học tập thông qua quan sát các hoạt 
động do người khác thực hiện hoặc chiêm nghiệm lại với bản thân, suy ngẫm và đúc kết 
những trải nghiệm; (2) Khái niệm hóa: học tập thông qua việc xây dựng các khái niệm, tổng 
hợp, biện giải và phân tích những gì quan sát hay trải nghiệm được; (3) Trải nghiệm thực tế: 
học tập thông qua các hoạt động, hành vi, thao tác cụ thể, trực tiếp; (4) Thử nghiệm: học tập 
thông qua những thử nghiệm, đề xuất các phương án giải quyết vấn đề và đưa ra quyết 
định. 

  
Sau đây là một vài phương pháp dạy học theo trải nghiệm có thể áp dụng hiệu quả trong 
giảng dạy CNTT: 
 
Đồ Án Thực Tế (Real-world Projects) 
 
Phương pháp dạy học dựa trên các đồ án Capstone bao gồm việc tổ chức dạy và học thông 
qua các dự án phầm mềm, dự án thiết kế mạng, dự án triển khai hệ thống thông tin tác 
nghiệp,... Các đồ án thực tế ở đây được hiểu là những dự án/nhiệm vụ phức tạp nối kết kiến 
thức của nhiều môn học khác nhau vào giải pháp cho một bài toán thực tế mang tính chất 
kích thích người học tìm tòi, khám phá. Giải pháp đó sẽ bao gồm các trải nghiệm Thiết kế - 
Triển khai. Từ đây người học sẽ tham gia vào công tác thiết kế, đưa ra quyết định hay khảo 
sát các hoạt động có liên quan để đáp ứng yêu cầu của các đối tượng thực tế. Với phương 
pháp học này, người học thường phải làm việc theo nhóm và khám phá những yếu tố gắn 
liền với thực tế trong giải pháp của mình, sau đó sẽ thuyết trình trước lớp và chia sẻ những 
gì họ đã xây dựng và gắn kết được trong giải pháp đó. Phương pháp này sẽ giúp đạt được 
những chuẩn đầu ra theo đề cương CDIO sau đây: Lập giả thiết; Kỹ năng Thiết kế - Triển 
khai; Kỹ năng Giao tiếp qua Viết lách; Kỹ năng Thuyết trình.   
 
Mô Phỏng (Simulation) 
 
Mô phỏng, thường được dùng nhiều trong nghiên cứu khoa học, là quá trình phát triển mô 
hình, mô hình hoá rồi mô phỏng các đối tượng và hoạt động có liên quan cần nghiên cứu. 
Thay cho việc phải nghiên cứu đối tượng cụ thể mà nhiều khi là không thể hoặc rất tốn kém 
tiền của, chúng ta mô hình hóa những hoạt động của đối tượng đó trong phòng thí nghiệm 
và tiến hành nghiên cứu đối tượng đó dựa trên các mô hình này. Kết quả rút ra được phải có 
kiểm chứng với kết quả đo đạc thực tế. Nhiều mô phỏng đều được triển khai trên phần mềm 
và phần cứng của máy tính. Dựa trên những kết quả thu được sau quá trình mô phỏng, sẽ 
có thể rút ra hướng đi tiếp cho nghiên cứu và triển khai thực tế về sau. Phương pháp này sẽ 

Hộ
i n

gh
ị C

DIO
 Toà

n q
uố

c 2
01

2, 

ĐHQG-H
CM, 2

3-2
4/ 

8/ 
20

12



Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012, ĐHQG-HCM, 23-24/ 8/ 2012 186 

giúp đạt được chuẩn đầu ra theo đề cương CDIO như: Kỹ năng Mô hình hóa; Kỹ năng Thử 
nghiệm & Khảo sát; Giao tiếp Đồ họa. 

 
Bài Tập Tình Huống (Case Studies) 
 
Các yếu tố cấu thành chủ yếu của phương pháp đào tạo này dựa trên các tình huống thực 
tế đối với cả sinh viên, giảng viên hay các đối tượng thực tế nào đó. Mục đích chính của các 
tình huống là để mô tả, trao đổi kinh nghiệm về cách thức giải quyết vấn đề và những mâu 
thuẫn trong khi giải quyết một bài toán hay vấn nạn được giao. Qua những tình huống khác 
nhau, cần phải giải quyết trong khoảng thời gian định sẵn, cùng nguồn lực có hạn, người 
học được đặt vào vị trí cần phải đưa ra quyết định hoặc kêu gọi sự hỗ trợ của các thành viên 
cùng nhóm để tìm ra hướng giải quyết hợp lý. Sự đa dạng của các tình huống được đưa lên 
không chỉ khuyến khích người học phát huy tính chủ động, óc sáng tạo mà còn đem đến sự 
thoải mái, kích thích sáng tạo khi tham dự lớp học. Phương pháp này có thể giúp đạt được 
những chuẩn đầu ra theo đề cương CDIO như sau: Đề ra các Giải pháp; Ước lượng và Phân 
tích Định tính. 

 
Việc phát triển và thực hiện các trải nghiệm Thiết kế - Triển khai có thể phức tạp hơn nhiều 
so với việc phát triển và tổ chức giảng dạy các môn học chuyên ngành truyền thống. Việc 
lập kế hoạch và tổ chức các trải nghiệm này đòi hỏi sự cân nhắc đến các yếu tố liên quan, 
đặc biệt là trong việc lựa chọn các đồ án/dự án phù hợp với năng lực thực hiện của sinh 
viên, năng lực hướng dẫn của giảng viên và điều kiện thực hiện hay thử nghiệm. Vì tầm 
quan trọng đặc biệt của chúng trong tổng thể chương trình đào tạo CNTT nói riêng và trong 
các chương trình  kỹ thuật - công nghệ nói chung nên các trải nghiệm Thiết kế - Triển khai 
khó có thể mang tính tùy chọn, mà phải được tích hợp một cách chặt chẽ vào chương trình 
đào tạo. Sinh viên cần phải được tham gia ít nhất hai trải nghiệm Thiết kế - Triển khai tích 
hợp trong suốt quá trình học để có được khả năng và động lực tiếp thu, ứng dụng các kiến 
thức chuyên môn vào thực tế cũng như rèn luyện các kỹ năng có liên quan khác. 
 
 
TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNTT THEO TIẾP CẬN CDIO TẠI TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC DUY TÂN 
 
Trong nội dung này, chúng tôi sẽ trình bày cách tổ chức Đồ án Capstone ngành Công nghệ 
Phần mềm theo tiếp cận CDIO tại Khoa CNTT, Đại Học Duy Tân.  
 
Đồ Án Capstone và Mục Đích Của Đồ Án Capstone 

 
Đồ án Capstone đặt ra yêu cầu giải quyết một vấn đề thực tế thông qua việc tích hợp các kỹ 
năng và kiến thức đã được học để phát triển ra những ý tưởng mới và theo đó thiết kế cũng 
như triển khai (các) giải pháp hữu hiệu dựa trên cơ sở của ý tưởng đó. Cụ thể, chủ đích của 
Đại học Duy Tân (DTU) là dùng đồ án Capstone làm phương tiện để thể nghiệm nhiều 
phương pháp dạy và học qua trải nghiệm của CDIO (Tiêu chuẩn 7) như đồ án thực tế, mô 
phỏng, bài tập tình huống,... Nói ngắn gọn, mục đích của đồ án Capstone là giúp sinh viên 
áp dụng tri thức thu được trong trường học và biến chúng thành các kỹ năng để đáp ứng 
nhu cầu thực tế của doanh nghiệp hay thị trường. Đồ án Capstone về Công nghệ Phần mềm 
ở Đại học Duy Tân được thiết kế để giúp cho sinh viên có các trải nghiệm về việc phát triển 
phần mềm trong "thế giới thực". 

 
Cụ thể, có 2 đồ án Capstone cho ngành Công nghệ Phần mềm ở DTU: một ở vào giai đoạn 
cuối năm hai và một ở vào giai đoạn cuối khóa. Do bản chất của đồ án Capstone đầu tiên 
mang nặng tính giới thiệu và mô phỏng hơn là sát với thực tế thị trường phần mềm, nên ở 
đây chúng tôi sẽ tập trung nói đến đồ án Capstone cuối khóa. Đối với đồ án này, trong thời 
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gian từ 6 đến 8 tháng, từng nhóm sinh viên sẽ thiết kế, xây dựng và triển khai một sản phẩm 
phần mềm qua việc sử dụng các tri thức và năng lực mà họ đã tích lũy được đến thời điểm 
triển khai làm đồ án Capstone. Đây là cơ hội cho sinh áp dụng tri thức và biến chúng thành 
các kỹ năng "thực".  Bằng việc tuân theo các hướng dẫn cụ thể trong quá trình làm 
Capstone, sinh viên sẽ học được các kinh nghiệm quý báu trong làm việc nhóm, giải quyết 
vấn đề, qui trình phần mềm, và quản lí dự án. Đây là những kĩ năng mà ngành công nghiệp 
phần mềm luôn cần và mong đợi từ những người tốt nghiệp Cử nhân hay Kỹ sư Công nghệ 
Phần mềm. 

 
Thời Gian Và Các Giai Đoạn Thực Hiện 

  
Thời gian để thực hiện đồ án Capstone cuối khóa là 6-8 tháng trong năm cuối. Đồ án 
Capstone này được chia làm hai giai đoạn thực hiện, mỗi một giai đoạn kéo dài 3-4 tháng. 
Trong khuôn khổ của đồ án này, sinh viên được tổ chức thành các nhóm có từ 3 đến 5 sinh 
viên, được chọn lựa ngẫu nhiên từ danh sách thực hiện một dự án do một khách hàng thực 
tế nào đó đặt ra (thường là các công ty phần mềm ở Đà Nẵng, Hà Nội hay Tp. Hồ Chí Minh). 
Kết quả của đồ án Capstone này sẽ được chuẩn bị dưới dạng hồ sơ dự án phần mềm và 
trình bày trước cả khách hàng và các giảng viên của DTU. Trong giai đoạn 1 của đồ án 
Capstone cuối khoá, mỗi sinh viên phải đầu tư tối thiểu 16 giờ/tuần tương ứng với tối thiểu 
16 giờ * 12 tuần = 192 giờ/sinh viên. Nhóm sinh viên làm đồ án phải tập trung vào việc hình 
thành quy tắc làm việc nhóm, tự giải quyết các mâu thuẫn, quản lý và tuân thủ theo các quy 
trình Công nghệ Phần mềm, phát triển prototype (hay sản phẩm mẫu). Trong giai đoạn 2 của 
đồ án Capstone cuối khóa, các nhóm sinh viên dành thời gian cho việc phân tích, thiết kế 
kiến trúc, thiết kế chi tiết, lập trình, kiểm thử và triển khai sản phẩm thực với yêu cầu thời 
gian tối thiểu là 40 giờ/tuần hay 40 giờ * 12 tuần = 480 giờ/sinh viên. 

 
Các đồ án Capstone sẽ được triển khai qua đầy đủ các giai đoạn của một qui trình phát triển 
phần mềm hoàn chỉnh của công nghiệp phần mềm hiện nay. Điều này sẽ giúp cho sinh viên 
hiểu được từng bước cần thiết để thiết kế, xây dựng và triển khai một sản phẩm phần mềm 
đảm bảo chất lượng. Các nhóm đồ án Capstone vì thế được yêu cầu phải tuân thủ đây đù 
mọi bước trong một quy trình Công nghệ Phần mềm nào đó. 
 
Các Hoạt Động Trong Quá Trình Thực Hiện Đồ Án Capstone 
  
 - Lập Nhóm 
 
Một trong những hoạt động đầu tiên trong thực hiện đồ án Capstone (sau khi nhóm được 
hình thành một cách ngẫu nhiên) là từng thành viên trong nhóm xác định những điểm mạnh, 
điểm yếu, các kỹ năng, kiến thức,… của bản thân để có thể đóng góp tốt nhất cho dự án 
phần mềm sẽ tiến hành. Các thành viên trong nhóm phải xác định và hiểu rõ vai trò, trách 
nhiệm của bản thân cũng như của từng thành viên còn lại trong nhóm. Bầu chọn ra một 
thành viên giữ vai trò của người quản lý dự án để phối hợp, lập kế hoạch, và theo dõi các 
hoạt động của nhóm. Đây là một vai trò quan trọng, quyết định sự thành bại của dự án phần 
mềm. Vai trò quản lý dự án cũng có thể được quay vòng cho từng pha phát triển phần mềm 
để từng thành viên sẽ có cơ hội để thực thi vai trò này. 

 
Bên cạnh vai trò quản lý dự án hay Giám đốc Dự án (Project Manager - PM), còn có các vai 
trò khác mà các thành viên nhóm cũng cần nhận diện và đảm trách như vai trò quản lý cấu 
hình (Software Configuration Management - SCM), vai trò đảm bảo chất lượng phần mềm 
(Software Quality Assurance - SQA), vai trò quản lí kiểm thử (Software Test Management - 
STM), vân vân. Vì có nhiều pha phát triển, các thành viên nhóm cũng có thể linh động lần 
lượt chuyển các vai trò cho nhau qua từng pha. 
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-  Hình Thành Ý Tưởng Sản Phẩm và Cơ Cấu Dự Án 
 

Bước tiếp theo, khách hàng sẽ tổ chức trình bày, giới thiệu dự án, giới thiệu vấn đề 
và gợi ý ý tưởng giải pháp trước tất cả các nhóm Capstone để mỗi nhóm dựa vào năng lực 
và khả năng của mình mà chọn lựa dự án nào cho phù hợp nhất. Sau khi hoàn tất quá trình 
đấu thầu chọn dự án, từng nhóm sinh viên sẽ được khoa phân công người hướng dẫn 
(mentor), các nhóm sẽ chủ động tiến hành họp xây dựng kế hoạch thiết kế và triển khai dự 
án. Mặc dù yếu tố Hình thành Ý tưởng của CDIO không được đặt nặng ở đây vì đề bài của 
hầu hết các dự án đều được đặt ra từ đầu bởi các công ty và doanh nghiệp phần mềm, tuy 
nhiên, các nhóm sinh viên vẫn phải xây dựng ý tưởng trong việc sử dụng giải pháp công 
nghệ và hành chính hay cơ cấu nào để giúp giải quyết đề bài đã có sẵn của doanh nghiệp. 
 
- Thiết Kế và Triển Khai Thực Hiện 
 

Việc xây dựng thành công một nhóm làm việc hiệu quả là thách thức lớn đối với sinh 
viên. Từ đầu, họ không có quyền lựa chọn thành viên cho nhóm, và họ phải gạt bỏ những 
tôi, quyền lợi riêng để làm việc cho mục tiêu chung. Vượt qua được thách thức này, nhóm 
dự án sẽ trưởng thành hơn trong các yêu cầu của CDIO về kỹ năng giao tiếp, làm việc 
nhóm, tính chuyên nghiệp,... Đồng thời, tại thời điểm này, các mentor, khách hàng và quản 
lý chuyên môn của khoa CNTT cần đặt ra các kỳ vọng lớn nào đó cho cả nhóm để các thành 
viên trong nhóm hiểu tại sao họ phải làm việc như một đội chứ không như các cá nhân đơn 
lẻ. Sinh viên cần hiểu rằng đây là dự án tổng kết toàn bộ kiến thức khóa học, là cơ hội tổng 
hợp mọi tri thức và kỹ năng mà họ đã học được trong ba năm qua để bây giờ áp dụng vào 
một dự án có giá trị "thực", theo đúng nghĩa của nó. Thực sự, đây sẽ là quá trình chuyển tri 
thức hàn lâm thành kỹ năng "thực", thế nên, sinh viên phải ý thức tầm quan trọng của hoạt 
động này và quyết tâm hoàn thành dự án được giao. 

 
Sau khi các thành viên trong nhóm đã đạt được sự đồng thuận về vai trò và trách 

nhiệm của từng người, nhóm phải đánh giá tính khả thi về năng lực của họ trong thiết kế và 
triển khai một giải pháp phần mềm nào đó cho vấn đề được đặt ra. Mỗi một thành viên trong 
nhóm phải cùng với nhóm đặt ra các câu hỏi sau để xác định mức độ sẵn sàng của nhóm và 
tỷ lệ thành công của dự án: 

 
- Nhóm có xác định được mục đích, kết quả và thời gian cho dự án không? 
- Nhóm có thể hoàn thành dự án trong lịch biểu năm học của trường không? 
- Nhóm có thể hoàn thành dự án theo yêu cầu thời gian của khách hàng không? 
- Các thành viên nhóm có có đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thành dự 
án này không? Nếu không, hướng giải quyết thế nào? 
- Dự án có xác suất thành công là bao nhiêu? 
- Những rủi ro hay khó khăn nào sẽ gặp phải trong thực hiện dự án? Cụ thể hóa. 
- Nhóm cần những sự hỗ trợ nào? Từ những đối tượng nào? 
- Sau khi hoàn tất dự án, nếu chuyển giao sự dụng hay phát triển tiếp thì cách thức 
tổ chức ra sao? Tiêu tốn những nguồn lực nào? 
... 

Nếu các thành viên nhóm có được những câu trả lời tích cực và thiết thực cho các câu hỏi 
trên thì dự án có thể bắt đầu. Nếu không, nhóm cần tham vấn với người cố vấn (Mentor) để 
được tư vấn thêm. Bất kỳ vấn đề nào không giải quyết trước khi dự án bắt đầu có thể sẽ trở 
thành rủi ro và có tác động tiêu cực lên khả năng thành công của dự án. PM phải hình thành 
một kế hoạch dự án hiệu quả, và kế hoạch đó phải được thảo luận giữa các thành viên để 
có sự cam kết thực hiện. Tùy vào quy trình Công nghệ Phần mềm mà nhóm dự án chọn 
hoặc do yêu cầu quy trình từ phía khách hàng, PM có thể xây dựng kế hoạch dự án sao cho 
phù hợp với các tiêu chí và yêu cầu của quy trình đó. Trước từng pha phát triển, PM phải 
chia sẻ thông tin với các thành viên nhóm về các nhiệm vụ và số giờ thực tế mà họ cần dành 
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cho pha đó. Với thông tin này, từng thành viên nhóm sẽ xác định mảng khối lượng công việc 
đóng góp của họ cho các nhiệm vụ của pha cũng như số giờ mà từng thành viên cần bỏ ra. 
PM cần kết luận phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong nhóm cũng như ngày 
hoàn thành được mong đợi cho từng công việc hay nhiệm vụ. Một điểm quan trọng nữa là 
PM cần phân công người dự phòng trong trường hợp một thành viên không có khả năng 
hoàn thành công việc hay nhiệm vụ được giao. Bắt đầu từng pha cũng là lúc chuyển vai trò 
và phân công cho nên mọi thành viên cần luôn sẵn sàng cho những thay đổi tiếp theo. 

 
Một khi khách hàng chấp thuận đề nghị của nhóm dự án về ý tưởng sản phẩm, kế hoạch 
thực hiện, phạm vi dự án,... thì nhóm có thể bắt đầu dự án. Pha đầu tiên của dự án là thực 
hiện đặt tả lại yêu cầu dự án. Ở thời điểm này, các thành viên trong nhóm phải xác định 
được các yêu cầu, mô tả chi tiết, tìm hiểu các ràng buộc và các thuộc tính của dự án,… 
cũng như lựa chọn các phương pháp, cách thức tiếp cận, phát triển dự án thông qua việc sử 
dụng các biểu đồ use-case, phân rã chức năng,… Nếu hoàn thành tốt pha này, cũng có 
nghĩa là công tác thiết kế đã dần hoàn chỉnh (Tiêu chuẩn 5). Dĩ nhiên, việc thiết kế không 
dừng tại đây, mà tùy theo những rũi ro hay vấn nạn gặp có thể gặp phải về sau mà PM có 
thể quyết định chỉnh sửa lại thiết kế thế nào cho phù hợp. 

 
Sau khi đã có được bản đặt tả yêu cầu chi tiết, nhóm phải phân rã công việc dự án thành 
các nhiệm vụ cụ thể và phân công chúng giữa các thành viên. Từ những nhiệm vụ này, từng 
thành viên nhóm có thể ước lượng được nỗ lực của họ (ví dụ, cần bao lâu để hoàn thành, 
cần có những công cụ nào,...) và tổ hợp vào lịch chung cho tổng thể dự án. Vì không phải 
mọi nhiệm vụ đều có thể được thực hiện song song hay cùng lúc, nên đối với một số nhiệm 
vụ phụ thuộc vào kết quả ra từ các nhiệm vụ khác, nhóm phải nhận diện sự phụ thuộc giữa 
các nhiệm vụ và xây dựng thứ tự trình tự của các nhiệm vụ cần tiến hành trong dự án (biểu 
đồ Gantt). Nếu dự án được triển khai đúng theo một quy trình Công nghệ Phần mềm thực tế 
nào đó để đảm bảo vòng đời phát triển dự án phần mềm (SDLC), thì công tác kiểm tra và 
chỉnh sửa về sau cũng sẽ dễ dàng hơn. 
  
Các hoạt động thiết kế, viết mã và kiểm thử theo quy định của khoa CNTT, Đại học Duy Tân 
phải được trãi đều giữa các thành viên nhóm nên PM phải giám sát khối lượng công việc và 
thời gian hàng tuần của từng thành viên, hay cụ thể hơn, cần theo dõi thời gian của từng 
thành viên dành cho từng hoạt động. Mục đích là để nhận diện những bất thường về thời 
gian hay khối lượng công việc trong phân công giữa các thành viên trong nhóm, nhằm xác 
định những đóng góp vượt quá yêu cầu hay những hạn chế, thiếu sót, đóng góp chưa đầy 
đủ. Ở các pha sau của công tác thiết kế, triển khai và kiểm thử cũng thường là khu vực có 
nhiều thứ xảy ra bất ngờ cho nên điều mấu chốt là cần giám sát các hoạt động một cách cẩn 
thận. PM (và Mentor) phải kiểm tra và xác định những thay đổi đã diễn ra hay bất khả kháng 
đối với kế hoạch dự án gốc liên quan tới tính khả thi, hiệu năng, hay khó khăn và rủi ro của 
dự án để tính toán được độ lệch trong ước lượng của mình so với thực tế triển khai dự án. 

 
Trong quá trình triển khai dự án, nhóm dự án phải bố trí các cuộc họp hàng tuần để kiểm tra 
lại tiến độ dự án và ước lượng về chi phí và chất lượng cũng như phần trăm nỗ lực trong 
pha đang tiến hành. Trong các cuộc họp hàng tuần, các thành viên nhóm  phải nhận diện 
nhiệm vụ nào đã được thực hiện đầy đủ hay chỉ một phần, và cái gì còn chưa làm được. Họ 
cũng phải có lý giải đầy đủ về các yếu tố khách quan và chủ quan đã dẫn đến những sai 
lệch so với kế hoạch ban đầu và vì sao họ đã ra quyết định khác, nếu có. Nhóm dự án cũng 
cần thường xuyên đánh giá chất lượng toàn thể của sản phẩm cuối cùng đã được nâng cao 
hay giảm đi vì kết quả của những thay đổi đó. Chất lượng là yếu tố hết sức quan trọng cho 
phát triển sản phẩm phần mềm, và một triết lý trong triển khai CDIO của Đại học Duy Tân 
đối với ngành Công nghệ Phần mềm là sinh viên cần lấy chất lượng làm thước đo cũng như 
mục tiêu cho hoạt động Thiết kế hay Triển khai dự án của họ. Cũng chính vì thế nên nhóm 
dự án luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình Công nghệ Phần mềm đã chọn cho các 
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hoạt động thiết kế, viết mã và kiểm thử của mình. Bất kì cách thức hay hướng đi nào lệch 
khỏi quy trình phần mềm đều cần phải được nhận diện để cho toàn nhóm có thể học được 
từ những sai lầm của từng thành viên trong nhóm hay của cả nhóm. Bằng việc luôn tự đánh 
giá và cải tiến cách làm xuyên suốt quá trình làm dự án, sinh viên sẽ áp dụng được kiến 
thức họ đã học được và biến nó thành những kỹ năng thực tế. 

 
Vào ngày cuối cùng của đồ án Capstone, nhóm dự án sẽ họp cùng Mentor để đi qua lại mọi 
thứ họ đã học được trong quá trình tiến hành dự án. Toàn nhóm phải chuẩn bị để thảo luận 
về những vấn đề sau của dự án: 

- Đánh giá cuối cùng về chất lượng toàn diện của dự án: cụ thể về làm việc nhóm và 
triển khai quy trình. 

- Tóm tắt về các thước đo, tiêu chí Công nghệ Phần mềm đã được sử dụng trong dự án, 
và tính hữu dụng của chúng. 

- Phân tích cụ thể số liệu của những thước đo và tiêu chí kể trên khi kết thúc mỗi pha 
cũng như cho tổng hợp toàn dự án để rút ra những bài học thiết thực. 

- Đánh giá kết quả toàn diện của dự án. 
 

Các thành viên nhóm cũng phải chuẩn bị để thảo luận và tổng kết về tính hiệu quả và chất 
lượng của quy trình đã triển khai cho dự án bên cạnh các công tác khác như trao đổi, quản 
lí, và chuyển giao sản phẩm cuối cùng. Mỗi một thành viên trong nhóm phải đặt câu hỏi cho 
mình 2 câu hỏi: 

- Mình đã thực sự học được gì trong đồ án Capstone này? 
- Bài học nào mình sẽ khuyên lại cho một nhóm dự án Capstone khác trong tương lai? 

 
Xuyên suốt quá trình làm đồ án Capstone, nhóm dự án phải viết và thiết kế tài liệu cho toàn 
bộ các hoạt động của dự án. Các tài liệu này sẽ được khách hàng và mentor xem xét, phê 
duyệt trước khi trình bày trước Hội đồng Đánh giá Đồ án Capstone. Báo cáo của nhóm phản 
ánh nỗ lực và tiến bộ của từng thành viên nhóm trong dự án qua các pha khác nhau. Báo 
cáo tốt là kết quả của cách thức làm việc nhóm, theo qui trình, chú ý tới chi tiết, và hiệu năng 
cho công việc có trong yêu cầu của kế hoạch dự án. 
 
Đánh Giá Đồ Án Capstone 

 
Sau khi sinh viên kết thúc dự án và hoàn thành hồ sơ tài liệu dự án theo đúng qui định, khoa 
CNTT, Đại học Duy Tân sẽ lập Hội đồng Đánh giá Đồ án Capstone bao gồm ít nhất 5 thành 
viên là các giảng viên, sinh viên cao học, và khách hàng là các doanh nghiệp đã đặt hàng. 
Tại đây, sinh viên sẽ có tối đa 30 phút để biểu diễn sản phẩm hoàn thiện của mình, và 1 giờ 
30 phút còn lại sẽ do các thành viên hội đồng và các nhóm sinh viên bạn học đánh giá qua 
Hỏi - Đáp. Các thành viên hội đồng sẽ đặt ra các câu hỏi khó về tất cả các vấn đề liên quan 
đến dự án, cho từng thành viên trong nhóm,… Sinh viên phải học cách đương đầu với các 
câu hỏi/vấn đề khó khăn nhất, tìm câu trả lời hợp lý các câu hỏi/vấn đề đó, trong một khoảng 
thời gian rất ngắn, dưới sức ép bởi sự có mặt rất nhiều chuyên gia trong ngành. Đây sẽ là 
cơ hội cho sinh viên cọ sát với thực tế "bán" ý tưởng và xa hơn là tầm nhìn của mình trong 
môi trường công sở và doanh nghiệp. 

 
Mặc dù cụ thể có rất nhiều tiêu chí được sử dụng trong việc đánh giá điểm đồ án Capstone 
nhưng tựu chung từng sinh viên sẽ được đánh giá theo 3 thành tố điểm chính, bao gồm: 
 

- Đóng góp vào Sản phẩm (40%) 
- Hiệu quả Thực hiện Quy trình Công nghệ Phần mềm (30%) 
- Tổ chức và Quản lý Nhóm Dự án (30%) 
(Tiêu chuẩn 11) 
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Có thể thấy việc không đặt nặng đánh giá điểm vào thành quả sản phẩm mà là vào quy trình 
Thiết kế - Triển khai (30%) và kỹ năng quản lý dự án (30%) cho thấy cách thức áp dụng 
CDIO cho ngành Công nghệ Phần mềm ở Đại học Duy Tân hướng đến việc xây dựng năng 
lực đầu ra (Tiêu chuẩn 2) ở chuyên môn về quy trình phần mềm và các kỹ năng bổ trợ về 
phương pháp học tập, trình bày, giao tế, xây dựng và duy trì các mối quan hệ,... 
 
 
KẾT LUẬN 

 
Việc xây dựng và triển khai các trải nghiệm Thiết kế - Triển khai qua các đồ án Capstone 
chuyên ngành không chỉ nên xem xét một cách cục bộ, rời rạc mà phải được đặt trong tổng 
thể thiết kế của một chương trình đào tạo tích hợp để có thể đạt được các tiêu chuẩn của 
CDIO. Hoạt động này thực tế phức tạp hơn nhiều so với việc phát triển, tổ chức giảng dạy 
các môn học chuyên ngành thông thường. Từ việc lập kế hoạch, nối kết doanh nghiệp, xây 
dựng các yêu cầu năng lực cho từng đồ án cho đến việc triển khai cụ thể các đồ án đòi hỏi 
sự tập trung nhiều nguồn lực cũng như sự cân nhắc giữa nhiều yếu tố liên quan. Một thách 
thức đặc biệt lớn đối với nhà trường làm thế nào để lựa chọn các dự án phù hợp với năng 
lực thực hiện của sinh viên, của giảng viên, và của các bên liên quan khác cũng như đảm 
bảo được các điều kiện tổ chức thực hiện. 

 
Việc triển khai CDIO đối với ngành Công nghệ Phần mềm ở Đại học Duy Tân cũng cho thấy 
không nhất thiết phải tập trung vào quá nhiều Tiêu chuẩn CDIO cùng một lúc. Vấn đề quan 
trọng là nhà trường cần xác định những yêu cầu đầu ra nào là quan trọng nhất trong sứ 
mạng đào tạo của mình để từ đó tập trung vào những Tiêu chuẩn CDIO có ý nghĩa nhất. 
Thực tế cho thấy việc tập trung xây dựng trải nghiệm Thiết kế - Triển khai (Tiêu chuẩn 5) của 
khoa CNTT, Đại học Duy Tân tất yếu cũng dẫn đến sự nối kết đến cái Tiêu chuẩn CDIO 
khác có liên quan trong quá trình tích hợp và đồng bộ hóa chương trình, bao gồm Tiêu 
chuẩn 2 - yêu cầu đầu ra về năng lực phát triển phần mềm, Tiêu chuẩn 7 - tích hợp nhiều 
hình thức học tập, Tiêu chuẩn 11 - cách tính điểm đánh giá hướng đến mục tiêu xây dựng 
cho sinh viên các kỹ năng về quy trình làm phần mềm bên cạnh các năng lực làm việc 
nhóm, trình bày, quản lý dự án,... 
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ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN  
ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ  
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

 
 
 

Nguyễn Ngọc Phương Thanh, Nguyễn Văn Tân 
 

Trường Đại học Lạc Hồng 
 
 
TÓM TẮT 
 
Đối với ngành giáo dục, thế giới ngày nay luôn khuyến khích các hệ thống mở với nhiều lựa 
chọn và thiên về hướng có lợi cho người học, nâng cao tính chuẩn mực trong chương trình 
đào tạo cho các hệ đào tạo của một trường đại học, đặc biệt là ở các nước đang phát triển 
như Việt Nam. 
 
Yếu tố cốt lõi của việc đào tạo lấy người học làm trung tâm giúp người học nhanh chóng đạt 
được các tiêu chí khi ra trường, do đó, chuẩn đầu ra được ví như lời cam kết chất lượng của 
một trường trước các học viên, khẳng định năng lực đào tạo trước xã hội, có ý nghĩa quan 
trọng trong xây dựng thương hiệu và công nghệ của nhà trường, đặc biệt là các trường 
thuộc hệ thống ngoài công lập. 
 
Theo xu hướng chung, Trường Đại học Lạc Hồng - một trường thuộc khối các Trường Đại 
học ngoài công lập, đã xác định rõ trọng tâm ban đầu khi xây dựng Chuẩn đầu ra là phải xây 
dựng được chương trình đào tạo theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu của xã hội đặt ra. Vì lẽ đó, hệ thống đào tạo theo tín 
chỉ có rất nhiều ưu điểm mà các trường cần phải khai thác và sử dụng. Từ đó, nâng tầm 
chất lượng giáo dục, bắt đầu tiến trình hội nhập vào hệ thống giáo dục khu vực và thế giới.  
 
Bài viết này, thông qua điều tra khảo sát thực tế, đánh giá tình hình học tập của sinh viên 
theo chương trình học chế tín chỉ tại Trường Đại học Lạc Hồng. Từ đó, hoàn thiện chương 
trình đào tạo, hoàn thiện chuẩn đầu ra cho Trường Đại học Lạc Hồng, đồng thời có những 
đề xuất thích hợp cho các trường trong hệ thống các trường đại học ngoài công lập áp dụng. 
 
 
TỪ KHÓA 
 
Đại học Lạc Hồng, học tập theo CDIO, đánh giá tình hình học tập, đào tạo tín chỉ. 
 
 
GIỚI THIỆU VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ 
 
Thực hiện theo chương trình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai 
đoạn 2006 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng 
cao đối với giáo dục, đối với nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Do vậy, một trong những 
yêu cầu bắt buộc của một trường đại học là xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra 
phù hợp với nhu cầu xã hội. Do điểm tích cực trong chuẩn đầu ra của CDIO là: “Kiến thức và 
lập luận kỹ thuật, kỹ năng và tố chất cá nhân, tố chất nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp (kỹ 
năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp…), hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận 
hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội, góp phần giúp sinh viên trong việc 

Hộ
i n

gh
ị C

DIO
 Toà

n q
uố

c 2
01

2, 

ĐHQG-H
CM, 2

3-2
4/ 

8/ 
20

12



Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012, ĐHQG-HCM, 23-24/ 8/ 2012 210 

hiểu được tầm quan trọng và tác động chiến lược của nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ đối với xã hội. [3] 
 
Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua, Trường Đại học Lạc Hồng đã tiến hành xây dựng 
chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo định hướng của chương trình CDIO nhằm đào 
tạo những thế hệ trẻ khi ra trường có thể làm việc ngay, đáp ứng được nhu cầu xã hội. 
 
Để tìm ra phương hướng đào tạo thế hệ sinh viên tốt hơn thông qua công cụ CDIO, hàng 
năm, Trường Đại học Lạc Hồng đã triển khai thực hiện phần mềm khảo sát về việc lấy ý kiến 
sinh viên đánh giá chất lượng giảng dạy đặt tại trang thông tin điện tử của Trường để tiến 
hành tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Từ đó 
nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của người học, đồng thời có phương hướng 
điều chỉnh đúng đắn giúp hoàn thiện chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường 
Đại học Lạc Hồng. Do vậy, nhóm tác giả xin giới thiệu bài viết: “Đánh giá tình hình học tập 
của sinh viên theo đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Lạc Hồng”. 
 
 
TIẾP NHẬN VÀ ÁP DỤNG CDIO      
 
Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra được xây dựng dựa vào sứ mạng của Trường: 
“Đào tạo nhân lực chất lượng cao có ý thức chính trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – 
hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập và hợp tác quốc tế. 
Bồi dưỡng nhân tài, có khả năng học lên sau đại học có năng lực nghiên cứu khoa học 
mang tính ứng dụng cao. 
Sinh viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả, từng bước tự đào tạo thành nhà quản lý đáp ứng nhu 
cầu của các tổ chức trong xã hội”.[7] 
 
Do đó, việc áp dụng mô hình CDIO (CDIO được viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive - 
Design - Implement – Operate; nghĩa là: hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và 
vận hành) trong xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo là một trong những giải 
pháp quan trọng góp phần chuẩn hóa công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo 
tại Trường Đại học Lạc Hồng, tạo thuận lợi trao đổi sinh viên, liên thông, liên kết đào tạo với 
các trường đại học trong khu vực và trên thế giới góp phần nâng cao vị thế của Nhà 
trường.[3] 
 
Điểm tích cực trong chuẩn đầu ra của CDIO là: “Kiến thức và lập luận kỹ thuật, kỹ năng và tố 
chất cá nhân, tố chất nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao 
tiếp…), hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh 
nghiệp và xã hội, góp phần giúp sinh viên trong việc hiểu được tầm quan trọng và tác động 
chiến lược của nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với xã hội. [1] 
 
Do đó, trong những năm gần đây, Trường Đại học Lạc Hồng đã bước đầu áp dụng mô hình 
CDIO để xây dựng chương trình đào tạo cho Nhà trường. Đó là đào tạo theo nhu cầu xã hội, 
góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và nhà sử dụng nguồn lực, trang bị “kỹ 
năng cứng” và “kỹ năng mềm” cho người học, thông qua điều tra khảo sát tình hình học tập 
cuả sinh viên, từ đó có những điều chỉnh cho phù hợp, 
 
Thêm vào đó, hiện nay đào tạo theo tín chỉ cũng là xu hướng tất yếu và phù hợp với xu 
hướng quốc tế hoá và đổi mới quản lí đào tạo. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của việc đào 
tạo theo tín chỉ chính là vấn đề về tư tưởng ngại thay đổi, sức ỳ của các thói quen cũ…và 
thiếu một số điều kiện quan trọng về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cán bộ để triển khai 
sâu rộng. 
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Triển khai tín chỉ ban đầu theo phương diện hình thức, phương diện công nghệ, chu trình 
quản lí và tư duy về đào tạo; theo chiều sâu diễn ra chủ yếu ở phương pháp giảng dạy, kiểm 
tra đánh giá, đặc biệt là kiểm tra đánh giá và hướng dẫn tự học tự nghiên cứu. Đây là khâu 
then chốt để thật sự nâng chất lượng đào tạo lên dựa trên ưu thế của đào tạo theo tín chỉ: 
đó là đề cao tính chủ động của người học và người dạy. 
 
Trong các yếu tố cần hướng tới của việc triển khai đào tạo tín chỉ là giảng viên, sinh viên và 
cơ chế tổ chức, yếu tố quan trọng nhất cần tập trung thay đổi là giảng viên. Đây là biến số 
quan trọng nhất trong đào tạo tín chỉ. Giảng viên thay đổi sẽ làm sinh viên vốn khá thụ động 
cũng sẽ thay đổi theo. Giảng viên thay đổi cũng sẽ tác động làm cơ chế thay đổi theo vì cơ 
chế chính là do con người tạo ra. Nói tóm lại, tín chỉ cần được bắt đầu từ giảng viên và đó là 
động lực chính cho việc chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Cơ chế tổ chức và sinh viên thay 
đổi là tốt nhưng không phải thay đổi thực chất, căn bản và lâu dài nếu giảng viên không thay 
đổi.[2] 
 
Một trong những yêu cầu đặt ra, đó là:  
 
Vấn đề về con người- người cán bộ: tính tự giác, sự thành thục về công nghệ đào tạo, tính 
chuyên nghiệp của giảng viên và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của đào tạo ở người 
giảng viên là khâu có vai trò quan trọng trong đào tạo tín chỉ;  
 
Cơ sở vật chất và công nghệ: sinh viên có thể học tập bất cứ chỗ nào, có thể tìm tài liệu 
thuận tiện ở bất kì đâu;  
 
Hệ thống quản lí đào tạo và quản lí sinh viên: hiện đại hoá và chuẩn hoá.  

 
Đào tạo theo tín chỉ, Trường Đại học Lạc Hồng đang từng bước triển khai cho sinh viên chọn 
giảng viên cho các môn thuộc khối kiến thức đại cương trước. Còn ở các môn học chuyên 
ngành, sinh viên có được chọn giảng viên hay không sẽ tuỳ thuộc vào sự phát triển của đội 
ngũ giảng dạy. 
 
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN        
 
Nhằm nâng cao chất lượng trong giáo dục đại học, giải quyết những khó khăn đặt ra trong 
việc thực hiện đào tạo theo tín chỉ, Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, Trường Đại học Lạc Hồng 
đã có những hoạt động thiết thực đối với những yêu cầu đặt ra của chương trình: 
 
Đối với Giảng viên: phải đáp ứng điều kiện và qui trình công nhận giảng viên Trường Đại 
học Lạc Hồng [5] và tham gia viết bài giảng theo chuẩn đầu ra chất lượng cao. [8] 
 
Phòng Đào tạo và Trung tâm Thông tin tư liệu triển khai xây dựng phần mềm khảo sát về 
việc lấy ý kiến sinh viên đánh giá chất lượng giảng dạy đặt tại trang thông tin điện tử của 
Trường Đại học Lạc Hồng để tiến hành tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 
động giảng dạy của giảng viên. Từ đó, Phòng Đào tạo đưa ra kế hoạch thực hiện theo Kế 
hoạch khảo sát số 63 KH/ĐHLH ngày 09/5/2011về việc lấy ý kiến người học đối với giảng 
viên. [6] 
 
Đơn vị thực hiện 
 
Phòng Thanh tra; Phòng Đào tạo; Trung tâm Thông tin tư liệu; Phòng Công tác sinh viên; 
Phòng Kiểm định chất lượng; 11 Khoa và 1 Bộ phận: Khoa Cơ điện, Khoa Điện- Điện tử, 
Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kỹ thuật công trình, Khoa Công nghệ Hoá- Thực phẩm, 
Khoa Công nghệ Sinh học- Môi trường, Khoa Kế toán kiểm toán, Khoa Tài chính ngân hàng, 
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Khoa Quản trị kinh tế quốc tế, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Đông Phương (Nhật Bản học, Trung 
Quốc học, Hàn Quốc học, Việt Nam học), Bộ phận Cơ bản; Văn Phòng Đoàn Thanh niên; 
Hội sinh viên. 
Tổ chức thực hiện 
 
Phòng Thanh tra kiểm tra tiến độ thực hiện. 
 
Phòng Đào tạo triển khai kế hoạch và đôn đốc các đơn vị thực hiện. 
 
Trung tâm Thông tin tư liệu triển khai phần mềm khảo sát và thu dữ liệu đánh giá. 
 
Phòng Công tác sinh viên đưa nội dung hướng dẫn khảo sát vào sinh hoạt chủ nhiệm hàng 
tuần (có nội dung đính kèm do Trung tâm Thông tin tư liệu soạn). 
 
Văn phòng Đoàn tuyên truyền thường xuyên việc đánh giá chất lượng giảng dạy sâu rộng 
đến sinh viên. 
 
Các khoa triển khai sinh hoạt đến từng lớp, từng sinh viên về nghĩa vụ đánh giá chất lượng 
giảng viên giảng dạy. Trong buổi sinh hoạt, Khoa lập biên bản làm việc với từng lớp, đồng 
thời có Lớp trưởng và Bí thư ký tên xác nhận. Trong suốt quá trình thực hiện, Khoa thường 
xuyên kiểm tra nhắc nhở việc đánh giá của sinh viên. 
 
Phòng Kiểm định chất lượng xử lý số liệu và báo cáo kết quả khảo sát. 
                          
 
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CÔNG CỤ      
 
Kế hoạch thực hiện công việc đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo đó, kế hoạch thực hiện 
đánh giá từ ngày 16/5/2011 đến ngày 10/9/2011, cụ thể theo như bảng 1. 

 
Bảng 1 

Bảng phân công nhiệm vụ thực hiện đánh giá của sinh viên đối với môn học 
 

STT Thời gian Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

1 16/5 - 30/5 Triển khai sinh hoạt chủ nhiệm 
hướng dẫn cách đánh giá 

Phòng Công tác sinh viên,  
12 Khoa 

2 10/5 - 20/5 Đưa nội dung câu hỏi lên mạng Phòng Đào tạo,  
Trung tâm Thông tin tư liệu 

3 20/5 

Triển khai hướng dẫn cho các 
Khoa về việc đưa danh sách lớp và 
tên giảng viên vào chương trình 
phần mềm khảo sát. 

Phòng Đào tạo,  
Trung tâm Thông tin tư liệu 

4 01/6 - 30/7 Sinh viên thục hiện đánh giá chất 
lượng giảng viên giảng dạy. 

Sinh viên của 11 Khoa 

5 10/8 - 30/8 Tổng hợp kết quả chuyển phòng 
Kiểm định chất lượng xử lý. 

Phòng Đào tạo,  
Trung tâm Thông tin tư liệu 

6 10/9 Báo cáo kết quả Phòng Kiểm định chất lượng 
 
Đối tượng và hình thức tổ chức đánh giá: 
Đối tượng: tất cả sinh viên đang theo học tại Trường thuộc 11 Khoa. 
Hình thức tổ chức đánh giá: thực hiện đánh giá trực tuyến tại trang thông tin điện tử của 
Trường. 
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Khi sinh viên có nhu cầu xem điểm học quá trình của mình, sinh viên phải đăng nhập tài 
khoản vào hệ thống và phản hồi thông tin về hoạt động giảng dạy của giảng viên, thông qua 
phiếu khảo sát trực tuyến đã được thiết kế sẵn trong hệ thống. 
 
Hình ảnh trang thông tin điện tử khi tham gia phản hồi ý kiến về hoạt động giảng dạy: 
Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại trang www.lhu.edu.vn [6] 

 
Bước 2: Lựa chọn môn học khảo sát [6] 

 

                     Trang thông tin điện tử khảo sát ý kiến 
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Bước 3: Trả lời phiếu khảo sát ý kiến [6] 
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KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
 
Trường Đại học Lạc Hồng lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của 
giảng viên với 15 tiêu chí. 
 
Do chương trình thực hiện lấy ý kiến là khảo sát trực tuyến, nên toàn bộ dữ liệu thu về đều 
phục vụ cho việc đánh giá và không có dữ liệu bị lỗi. 
 
Sau khi thực hiện kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của 
giảng viên Trường Đại học Lạc Hồng, kết quả thực hiện như Bảng 2. 

 
Bảng 2 

Kết quả đánh giá của sinh viên về môn học học kỳ 1 năm 2011 
 

STT Khoa 
Số lượng 
sinh viên 
tham gia 
đánh giá 

Số lượng 
môn học 

được 
đánh giá 

Số lượng 
giảng viên 

được  
đánh giá 

Kết quả  
đánh giá giảng viên 

Đạt  Không đạt 

1 Khoa Cơ điện 1996 28 20 20 0 
2 Khoa Điện- Điện tử 1005 15 13 13 0 

3 Khoa Công nghệ 
thông tin 4131 25 26 26 0 

4 Khoa Kỹ thuật công 
trình 4527 28 25 25 0 

5 Khoa Công nghệ 
Hoá- Thực phẩm 4745 29 23 23 0 

6 Khoa Công nghệ 
Sinh học- Môi trường 3027 21 13 13 0 

7 Khoa Kế toán Kiểm 
toán 7041 18 17 17 0 

8 Khoa Tài chính ngân 
hàng 5462 11 15 15 0 

9 Khoa Quản trị kinh tế 
quốc tế 7928 50 38 38 0 

10 Khoa Ngoại ngữ 2637 35 22 22 0 
11 Khoa Đông Phương  7091 82 51 51 0 
12 Bộ phận Cơ bản 43934 62 122 122 0 

TỔNG CỘNG 93524 404 385 385 0 
 
Trường đã tiến hành lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
ở cả 11 Khoa và 1 Bộ phận Cơ bản của trường, với 15 tiêu chí đánh giá cho 385 giảng viên. 
Kết quả cụ thể như sau: 

 
Có 382 giảng viên (chiếm tỷ lệ 99.22%) được người học đánh giá tốt ở cả 15 tiêu chí đánh 
giá, do mức đánh giá đạt cao hơn mức đánh giá trung bình. [4] 
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Có 3 giảng viên (chiếm tỷ lệ 0.78%) được người học đánh giá chưa tốt ở một số tiêu chí, do 
mức đánh giá đạt thấp hơn mức đánh giá trung bình. Tuy nhiên, số tiêu chí đánh giá chưa 
tốt chiếm tỷ lệ ít hơn 20% số tiêu chí đặt ra. [4] 
 
Như vậy, cả 385 giảng viên đều có kết quả đánh giá đạt qua việc thực hiện lấy ý kiến phản 
hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.  
     
 
TÁC ĐỘNG  
 
Đối với chương trình 
 
Thông qua thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 
viên giúp Nhà trường nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của người học, từ đó có 
những điều chỉnh cho phù hợp đối với Giảng viên và đối với Chương trình đào tạo, trang bị 
đầy đủ khối kiến thức chuyên môn và các kỹ năng cần thiết cho người học theo đúng cam 
kết chuẩn đầu ra của khối ngành đào tạo, theo đúng tinh thần CDIO và theo đúng chương 
trình học chế tín chỉ: lấy người học làm trung tâm. 

 
Đối với cơ sở đào tạo 
 
Việc thực hiện đánh giá giảng viên thông qua ý kiến của sinh viên giúp Nhà trường đảm bảo 
chất lượng dạy và học cũng như chất lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt chất lượng 
cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp nói riêng và của xã hội nói chung. 
 
Từ đó, trường Đại học Lạc Hồng có sự điều chỉnh kịp thời và lựa chọn đúng đắn trong việc 
mời giảng viên phụ trách cho các môn của ngành đào tạo ở mỗi Khoa. Bên cạnh đó, giảng 
viên bộ môn phụ trách những môn học cũng có hướng điều chỉnh kịp thời trong phương 
pháp giảng dạy cũng như cập nhật thông tin mới vào bài giảng để cung cấp những kiến thức 
hay, mới cho sinh viên kịp nắm bắt. 
 
 
MỞ RỘNG ÁP DỤNG VÀ DUY TRÌ    
 
Trong chiến lược phát triển của mình, Lãnh đạo Trường Đại học Lạc Hồng xác định phấn 
đấu đến 2017 trở đi, Trường đứng vào tốp 10 các trường đại học trong cả nước. 
 
Kiên trì thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ và thấy rõ hệ thống tín chỉ có đặc trưng cạnh 
tranh và đào thải ngay trong quá trình đào tạo. Để phát huy được ưu điểm của đào tạo theo 
học chế tín chỉ nhà trường có chiến lược đào tạo bồi dưỡng cán bộ giảng viên có năng lực 
và đào thải người không đủ năng lực.  
 
Xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu học tập đầy đủ để tạo môi trường tốt cho sinh viên 
phát huy được tính tự chủ trong học tập. Nên nhà trường đầu tư viết giáo trình, bài giảng và 
xây dựng thư viện hiện đại giúp cho sinh viên đọc thêm, tìm kiếm, tra cứu tài liệu. Có kế 
hoạch kết nối thư viện điện tử của trường với thư viện các trường khác để làm cho nguồn tài 
liệu thêm phong phú. Tổ chức hội thảo tầm quốc gia về công nghệ thông tin, tự động 
hoá,…Tạo điều kiện cho giảng viên cơ hữu của trường hoà nhập với các nhà khoa học trong 
nước, từ đó tạo cho giảng viên trình bày các đề tài nghiên cứu, công bố các bài báo trên tạp 
chí chuyên ngành. Tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế giữa trường với các trường nước 
ngoài thông qua mạng Internet nhằm làm cho các giảng viên nhìn lại mình đang ở đâu và 
phấn đấu để mình không bị đào thải. 
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Phấn đấu xây dựng giảng đường và cơ sở vật chất hiện đại để phục vụ giảng dạy và học 
tập. 
 
Nâng cấp các cơ sở đào tạo theo một quy hoạch tổng thể và nâng cấp trang thiết bị để phục 
vụ tốt cho giảng viên lên lớp, phục vụ tốt cho sinh viên thảo luận, làm việc theo nhóm nhằm 
nâng cao chất lượng đào tạo. 
 
Xây dựng thêm các giảng đường với trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là hạ tầng về công nghệ 
thông tin để tạo dịch vụ tốt cho mỗi sinh viên.  
 
Đưa công tác khảo thí và kiểm định chất lượng phát triển theo chiều sâu. 
 
Cải tiến và thẩm định chặt chẽ ngân hàng đề thi cấu trúc và cải tiến quy trình ra đề thi để 
đảm bảo tính khách quan, có khả năng đánh giá toàn diện kiến thức người học. Phải thường 
xuyên kiểm định chương trình đào tạo. 
 
Kiểm định xem sản phẩm đào tạo có đáp ứng nhu cầu xã hội không? Có phát triển tiềm 
năng hay không? Chất lượng đội ngũ giảng viên thế nào? Từ đó có kế hoạch hiệu chỉnh và 
tiếp tục đổi mới. 
 
Tiếp tục đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ hoá đội ngũ giảng viên làm sao đến 2017 đảm bảo tỷ lệ 
20 sinh viên/1 giảng viên và tỷ lệ Tiến sĩ khoảng 35%. 
        
   
KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM          
 
Việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, 
ngoài việc nhận ý kiến phản hồi từ phía người học trong việc đánh giá thì cũng rất cần sự 
tham gia của công tác Giảng viên chủ nhiệm ở mỗi Khoa, Ban chương trình đào tạo của Nhà 
trường và Ban lãnh đạo Khoa. Cụ thể: 
 
Công tác giảng viên chủ nhiệm: là cầu nối giúp sinh viên có thể dễ dàng trao đổi tâm tư 
nguyện vọng trong học tập với Khoa và Nhà trường; giúp cho việc theo dõi cụ thể tình hình 
đến lớp cũng như tình hình học tập của sinh viên; khuyến khích tinh thần học tập của sinh 
một cách tốt nhất. 

 
Ban chương trình đào tạo của Nhà trường và Ban lãnh đạo Khoa: giúp cho việc bố trí lựa 
chọn môn học phù hợp với mỗi chuyên ngành đào tạo; theo dõi giáo trình bài giảng của 
giảng viên trước khi lên lớp; tổ chức thành lập Hội đồng thẩm định bài giảng chất lượng cao 
của giảng viên trong quá trình tham gia giảng dạy, bao gồm các yêu cầu: Số lượng câu hỏi 
cho 1 tín chỉ, Số lượng câu hỏi trong mỗi mục, chương, bài và phân loại câu hỏi hiểu bài tại 
lớp, bài tập quá trình, bài tập về nhà…  

 
Như vậy, việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 
viên tiến hành hàng năm sẽ giúp nhà trường thu thập được các phản hồi từ phía người học, 
từ đó có những điều chỉnh đúng đắn và kịp thời cho công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp 
ứng nhu cầu xã hội. 
 
“Quá trình đào tạo đạt chất lượng là đào tạo nguồn nhân lực mà doanh nghiệp cần, đào tạo 
để sinh viên tốt nghiệp làm việc ngay, không đào tạo lại.” 
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Thông Tin Tác Giả 
 

Nguyễn Ngọc Phương Thanh là chuyên viên Kiểm định chất lượng, phòng Nghiên cứu khoa 
học, Sau đại học, Kiểm định chất lượng của Trường Đại học Lạc Hồng. Hiện nay, bà đang 
nghiên cứu về chất lượng giáo dục đại học với đề tài “Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến chất 
lượng đào tạo bậc đại học của các Trường ngoài công lập miền Đông Nam Bộ”. 
 
Nguyễn Văn Tân là Tiến sĩ kinh tế, giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Lạc Hồng và 
giảng viên thỉnh giảng chương trình Sau đại học của Trường đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí 
Minh. Hiện tại ông là Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Sau đại học, Kiểm định chất 
lượng của Trường Đại học Lạc Hồng. Hiện nay, ông đang nghiên cứu về chất lượng giáo 
dục đại học với đề tài “Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo bậc đại học của 
các Trường ngoài công lập miền Đông Nam Bộ”. 
 
Thông Tin Liên Lạc 
 

Cn Nguyễn Ngọc Phương Thanh 
Trường Đại học Lạc Hồng 
Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
0983466496; 0613951924 
thanhnnp@lhu.edu.vn 
 
TS Nguyễn Văn Tân 
Trường Đại học Lạc Hồng 
Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
0913610266; 0613951924 
tannv@lhu.edu.vn 
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THIẾT KẾ GIẢNG DẠY, HỌC TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ THEO CDIO 
 
 
 

Phạm Công Bằng, Nguyễn Hữu Lộc 
 

Khoa Cơ Khí, Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM 
 

 
TÓM TẮT 
 
Đề cương CDIO chi tiết đến cấp độ 4 cho chương trình Kỹ thuật chế tạo đã được phân bố 
vào các môn học khác nhau trong những học kỳ khác nhau. Với những chuẩn đầu ra đối với 
từng môn học, một giảng viên cần phải đảm bảo rằng sinh viên phải đạt được những kết quả 
mong muốn trong khoảng thời gian nhất định (của sinh viên và giảng viên), với những giới 
hạn về kinh phí cũng như các nguồn lực khác. Trong bài báo này, tác giả sẽ giải quyết vấn 
đề nêu trên thông qua việc dựa tổ chức, sắp xếp các hoạt động dạy và học cũng như cách 
thức đánh giá theo phương tiếp cận CDIO cho môn học cụ thể ‘Nhập môn robot công 
nghiệp’ được giảng dạy tại Khoa Cơ khí. Bốn giai đoạn mà tác giả đã trải qua bao gồm: nhận 
thức được bối cảnh, thiết kế các hoạt động giảng dạy, hiện thực các hoạt động học tập và 
đánh giá quá trình dạy và học. 
 
 
TỪ KHÓA 
 
Chuẩn đầu ra, học tập chủ động, đánh giá quá trình dạy và học.  
 
 
GIỚI THIỆU 
 
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian gần đây tăng nhanh, đặc biệt là trong lĩnh 
vực công nghệ cao. Sự phát triển này đòi hỏi các kỹ sư mới ra trường phải sẵn sàng với các 
kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường làm việc tập thể. Tuy nhiên, có một số vấn 
đề cần phải lưu ý liên quan đến nội dung và phương pháp giảng dạy đại học và học tập tại 
các trường đại học Việt Nam, cụ thể như [1]:  
 

• Phương pháp giảng dạy không hiệu quả, cụ thể là giảng dạy quá nhiều và ít vận 
dụng các kỹ thuật học tập chủ động. Do đó, thiếu sự tương tác giữa giảng viên và 
sinh viên bên trong hoặc bên ngoài lớp học . 

• Bắt sinh viên nhớ (thuộc lòng) các khái niệm, số liệu mà không tập trung phát triển 
các kỹ năng phân tích và tổng hợp. 

• Số sinh viên trong lớp học quá đông. 
• Sinh viên học tập thụ động (chỉ nghe giảng, ghi chú, và cố gắng nhớ những thông tin 

trong các kỳ thi) . 
 
Những vấn đề nêu trên dẫn đến số sinh viên bỏ học (không đến lớp) ngày càng nhiều như 
được minh họa trong Hình 1 cho hai khóa học trong hai năm học lien tiếp mặc dù giảng viên 
vẫn hướng dẫn tận tâm và nhiệt tình. Số liệu cho thấy tỷ lệ sinh viên đến lớp là khá thấp (từ 
40,8% đến 81,42 %) và tỷ lệ này giảm đáng kể khi càng về phía cuối của môn học. 
 
Để khuyến khích sinh viên học các môn học kỹ thuật, Thầy/Cô cần áp dụng các phương 
pháp học tập chủ động vào trong các buổi thảo luận nhóm trên lớp. Trong bài báo này, các 
tác giả muốn trình bày minh họa cách thức thiết kế giảng dạy, họct và đánh giá học tập theo 
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CDIO, áp dụng cụ thể cho môn ‘Nhập môn robot công nghiệp’ giảng dạy tại khoa Cơ khí 
trong năm học 2011-2012. 

 
(a)  Môn học ‘Nhập môn robot công nghiệp’ dạy trong năm học 2009-2010  

 
(b)  Môn học ‘Kỹ thuật điều khiển tự động’ dạy trong năm học 2010-2011 

 
Hình 1.  Sĩ số sinh viên tham gia lớp học 

 
 
NHẬN THỨC BỐI CẢNH DẠY VÀ HỌC 
 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các chương đào tạo ở Việt Nam cần được kiểm định 
ở cấp độ quốc tế. Vì thế, trong 5 năm qua, Đại học Quốc gia - Thành phố Hồ Chí Minh 
(ĐHQG-HCM) đã tiến hành tổ chức kiểm định vài chương trình đào tạo theo AUN (ASEAN 
University Network). Ngoài ra, Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM cũng tiến hành đăng ký 
việc kiểm định ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) cho hai khoa: 
khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính và khoa  Điện - Điện tử [2]. 
 
Từ năm 2010, mô hình phát triển chương trình đào tạo theo CDIO đã được phát động bởi 
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh [3]. Trong đó, các giảng viên được đào tạo để áp dụng 
các phương pháp giảng dạy tương tác và phương pháp học tập chủ động trong lớp học. 
Cũng trong thời gian đó, một số giảng viên đã được lựa chọn để tham gia vào chương trình 
liên minh giáo dục đại học HEEAP (Higher Education Engineering Alliance Program). Mục 
tiêu tổng thể của nó là chuyển đổi nền giáo dục kỹ thuật từ học tập thụ động (dạy nhiều về lý 
thuyết) sang học tập chủ động (vận dụng lý thuyết vào các bài toán thực tế) [4]. 
 
Mặc dù có rất nhiều những nỗ lực trong cải cách chương trình giảng dạy [5], nhiều sinh viên 
hiện nay vẫn ít tham dự lớp học như đã thể hiện trong Hình 1. Là một giảng viên, Thầy/Cô 
đó phải giải quyết vấn đề này bằng cách xây dựng một kế hoạch giảng dạy thu hút sự tham 
gia của các sinh viên. Để thực hiện được điều này, Thầy/Cô nên nhận thức rằng việc sử 
dụng phương pháp học tập tích cực thu hút các sinh viên cũng giống như sử dụng các chiêu 
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thức chiến đấu khác nhau để đánh bại đối thủ. Như thể hiện trong Hình 2, nếu một phương 
pháp giảng dạy nào đó không giúp sinh viên thích thú với môn học, giảng viên nên suy nghĩ 
và áp dụng một phương pháp nào khác phù hợp hơn. 

 
Hình 2. Nhận thức các phương pháp giảng dạy khác nhau để cuốn hút sinh viên 

 
 
THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
 
Theo quan điểm CDIO, quá trình học tập của sinh viên được xem là trọng tâm. Nói cách 
khác, hoạt động dạy và học trong môi trường giáo dục đại học là mối quan hệ giữa ba thành 
phần như được thể hiện Hình 3. Trong đó:  
 

• Chuẩn đầu ra mong muốn: là những gì sinh viên cần phải biết / có thể làm sau khi kết 
thúc môn học. 

• Hoạt động dạy và học: là các hoạt động giảng dạy và học tập thích hợp nhất để sinh 
viên đạt được các kết quả mong muốn 

• Đánh giá quá trình học: là việc thu thập các chứng cứ đánh giá sự tiếp thu của sinh 
viên. 

Chuẩn đầu ra 
mong muốn

Hoạt động 
dạy và học

Đánh giá 
quá trình học

 
 

Hình 3. Mô hình quá trình giáo dục đại học (Constructive Alignment [6]) 
 
Để đạt được các chuẩn đầu ra mong muốn của môn học, bên cạnh những phương pháp 
giảng dạy truyền thống, có rất nhiều phương pháp giảng dạy chủ động mà giảng viên có thể 
áp dụng, thí dụ như: động não, bắt cặp – chia sẽ, mô phỏng, đóng vai … [7]. Trong bài báo 
này, Tác giả minh họa một phương pháp kết hợp giữa hoạt động nhóm và trò chơi với ý 
tưởng ‘học bằng cách làm, học bằng cách chơi’. Ba hoạt động học tập được thiết kế cho 
môn ‘Nhập môn robot công nghiệp’ như sau: 
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Hoạt động 1: Trò chơi Jeopardy 
 
Trò chơi này được thiết kế dựa trên công cụ Microsoft PowerPoint (PPT) để ôn những kiến 
thức đã học trong chương 1 (Tổng quan về robot ) và chương 2 (Cấu tạo robot) như thể hiện 
ở Hình 3. Các nội dung trong hai chương này chủ yếu là các khái niệm và thuật ngữ, đề cập 
đến những ứng dụng robot trong công nghiệp, hình thức phân loại robot và các thành phần 
chính của một hệ thống robot; cơ cấu tác động, các bộ truyền động, cảm biến được trang bị 
trên robot, và hệ thống điều khiển robot. Trong quá trình giảng dạy hai chương này, các 
phương pháp học tập chủ động thường xuyên được sử dụng trong lớp học, ví dụ như 
‘group-based learning’, ‘student-led review’. Ngoài ra, kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ 
năng trình bày cũng được lồng ghép vào các hoạt động trên. 

 
(a) Trang PPT chính 

 

Row 2, Col 1

The robot in the figure is an example of ____________ ?

 
Row 3, Col 2

What is the structure of this SCARA?

RRP

 
 

Row 3, Col 3

Put ‘Electric motors’, ‘Hydraulic systems’, and 
‘Pneumatic cylinders’ into appropriate places of the 
paragraph.

____________ are the most commonly
used actuators. _______________ are
used in on/off type joints, as well as
for insertion purposes. ____________
are very popular for large robots.

Electric motors

Hydraulic systems

Pneumatic cylinders

 
Row 3, Col 4

INESS are basic parts of an oral presentation. What does it 
stand for?

1. Introduction → Credibility; credentials
2. Need to know → Why is it important for the 
audience to pay attention; How will they benefit
3. Expectation management → How detailed is 
your presentation
4. Subject  matters → Interesting? Sequenced 
properly? Visual aids?
5. Summary + Q&A 

 
 (b) Bốn trang điển hình đối với bốn nhóm kiến thức / kỹ năng 

Hình 3. Trò chơi Jeopardy 
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Hoạt động 2: Trò chơi truyền thông 
 
Đối với khái niệm ma trận thuần nhất, sinh viên có thể đạt được các kỹ năng xây dựng ma 
trận này bằng cách làm các bài tập tính toán. Tuy nhiên, kỹ năng này cũng có thể được rèn 
luyện thông qua một trò chơi tương tác bằng lời nói. Trong trò chơi này, sinh viên với vai trò 
người cung cấp thông tin, người truyền thông hoặc người xây dựng trong cùng một đội phải 
thống nhất cách đặt hệ tọa độ đến các vật thể. Trong thời gian 20 phút, các sinh viên phải 
trao đổi để hiểu về vị trí và hướng của các vật thể này sao cho sản phẩm sắp xếp từ những 
người xây dựng phải giống với mẫu vật được thấy bởi người cung cấp thông tin. 
 

  
 

(a) Mẫu vật cần sắp   (b) Ma trận thuần nhất 
 

 
 

(c) Nguyên tắc trò chơi 
 

Hình 4. Trò chơi truyền thông để rèn luyện kỹ năng thiết lập ma trận thuần nhất 
 

Hoạt động 3: Trò chơi xếp hình (Jigsaw)  
 
Nội dung chương 4 là về động học tay máy. Bốn bước cơ bản để thiết lập bài toán động học 
thuận là: 
 

• Bước 1: Gán hệ tọa độ lên mỗi khâu 
• Bước 2: Xác định các tham số D-H cho mỗi khâu  
• Bước 3: Sử dụng tham số D-H để thiết lập ma trận chuyển đổi giữa hai khâu kế cận 

20’ 

Mẫu vật 
Người cung cấp thông tin 

Người truyền thông 
Người xây dựng 

0’ 
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• Bước 4: Các ma trận chuyển đổi ở bước 3 được kết hợp để tạo thành một ma trận 
chuyển đổi, mô tả mối quan hệ giữa khâu cuối cùng so với khâu đầu tiên của cơ cấu 
tay máy. 

 
Thay vì yêu cầu từng sinh viên làm qua bốn bước cho một cơ cấu cánh tay nào đó, mỗi 
bước lời giải được chuẩn bị sẳn trên một mảnh ghép như được thể hiện ở Hình 5. Nhiều bộ 
mảnh ghép được chuẩn bị cho nhiều cơ cấu khác nhau. Tất cả những mảnh ghép được xáo 
trộn và được phát cho các sinh viên. Đối với hoạt động này, sinh viên di chuyển trong lớp 
học, thảo luận với những người bạn để tìm ra những mảnh ghép còn lại sao cho có bốn 
mảnh ghép thể hiện trình tự lời giải đúng của một lời giải cho một cơ cấu nào đó. 

 

 
 

Hình 5. Bốn mảnh ghép hình tạo nên trình tự giải đối với bài toán động học thuận 
 
 

HIỆN THỰC CÁC HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI 
 

Ba trò chơi ở trên được thực hiện trên lớp với các bước như sau: 
 

• Hình thành nhóm 
• Thông báo luật chơi 
• Đặt câu hỏi / bài toán / vấn đề cho các sinh viên 
• Yêu cầu các nhóm trả lời, đưa ra những lời giải. Trong khi chơi, khuyến khích sinh 

viên chia sẽ ý kiến, thảo thuận hoặc tranh luận về những vấn đề đặt ra … 
 
Có một số điểm giảng viên cần lưu ý khi thực hiện các trò chơi như thể hiện ở Bảng 1. Trong 
đó: 
 

• Những trò chơi này không chiếm nhiều thời gian trên lớp. Trò chơi Jeopardy chiếm 
tối đa 2 tiết của một buổi học 3 tiết, còn trò chơi truyền thông và trò chơi xếp hình chỉ 
chiếm khoảng 30 phút.  
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• Về số lượng sinh viên trong lớp học, hoạt động diễn ra thuận lợi cho 50 sinh viên 
được phân thành trong 10 nhóm. Đặc biệt với trò chơi xếp hình, số lượng sinh viên 
trong lớp không quan trọng miễn là giảng viên chuẩn bị đủ số liệu cơ cấu cho cả lớp. 

• Luôn cần sự hỗ trợ từ các trợ giảng, đặc biệt trong việc cập nhật điểm số hoặc theo 
dõi quyền ưu tiên phát biểu giữa các nhóm. 

• Đối với vật liệu / vật tư cần thiết cho trò chơi, giảng viên không phải tốn kém gì nhiều 
để chuẩn bị các hoạt động trò chơi này. Giảng viên chỉ cần biết sử dụng các hiệu ứng 
hình ảnh và chuyển tiếp slide trong PPT đối với trò chơi Jeopardy; hoặc chỉ dùng các 
đồ chơi Lego bằng nhựa đối với trò chơi truyền thông; và chỉ cần biết cách xử lý hình 
ảnh, văn bản đối với trò chơi xếp hình.  

• Hoạt động trò chơi làm cho lớp rất ồn ào … và điều này có thể ảnh hưởng đến các 
lớp học xung quanh.  

 
Bảng 1 

Những lưu ý khi thực hiện ba hoạt động trò chơi 
 

Trò chơi Jeopardy Truyền thông Xếp hình 

Thời lượng 60 – 80’ 20 – 30’ 20’ 

Số sinh viên tham gia ~50 ~50 ~50 

Số sinh viên của một nhóm 4 – 5   4 – 5   4 – 5   

Sự tham gia của trợ giảng Có Có Có / Không 

Vật liệu / vật tư cần thiết Máy tính Mẫu vật Lego Giấy A4 
 
 
ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH DẠY VÀ HỌC 
 
Như đã đề cập ở Hình 3, đánh giá quá trình lấy việc học là trọng tâm nghĩa là phương pháp 
đánh giá phải được sử dụng phù hợp tương ứng với các chuẩn đầu ra. Thêm vào đó, các 
phương pháp đánh giá phải đa dạng và nhiều để thu thập minh chứng của thành quả, và 
thúc đẩy việc tiếp thu của sinh viên trong môi trường hỗ trợ, hợp tác. Những minh chứng này 
là những bộ tài liệu, có thể là: 
 

 Đề thi, đáp án, những bài làm của sinh viên, và kết quả chấm điểm nếu hình thức 
đánh giá là kiểm tra viết giữa kỳ. 

 Đề bài yêu cầu, slides bài thuyết trình, bảng rubrics (các tiêu chí đánh giá), và kết 
quả chấm điểm nếu hình thức đánh giá là thuyết trình. 

 Mẫu phiếu khảo sát, những phiếu kết quả khảo sát nếu hình thức đánh giá là 
phiếu khảo sát.  

 Đề bài yêu cầu, mô hình thật (hoặc hình chụp), bảng rubrics, và kết quả chấm 
điểm nếu hình thức đánh giá là sản phẩm mô hình…. 

 
Bảng 2 

Tỷ lệ đánh giá quá trình 
 

Thang điểm Năm học 09 - 10  Năm học 10 - 11  Năm học 11 - 12  

Chuyên cần 10% 10% 10% 

Bài tập cá nhân 25% 25% 25% 

Bài tập nhóm   15% 
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Kiểm tra trên lớp 15% 15% 15% 

Thuyết trình   5% 

Thi cuối kỳ 50% 50% 30% 

Tỷ lệ đậu môn học  66.2% 81.4% 85.1% 
 
Như thể hiện ở Bảng 2, quá trình học tập của sinh viên được đánh giá thường xuyên hơn, 
có lưu ý đến những kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng thuyết trình đối với môn học 
giảng dạy trong năm học 2011-2012. Hoạt động nhóm làm cho sinh viên thấy cần có trách 
nhiệm của mình đến kết quả chung của nhóm. Cùng với các hoạt động trò chơi giữa các 
nhóm trong lớp, tính cạnh tranh buộc các sinh viên phải tích cực và thể hiện khả năng của 
mình. Điều đó làm cho bài học trở nên thú vị. Kết quả là sinh viên đến lớp thường xuyên hơn 
và làm tốt hơn trong các kỳ thi . 
 
Ngoài ra, số lượng sinh viên tham gia đến lớp cũng minh họa tính hiệu quá của các phương 
pháp giảng dạy. Trong suốt quá trình giảng dạy, số lượng sinh viên tham gia lớp học được 
thể hiện như ở Hình 6. Kết quả cho thấy tỷ lệ sinh viên đến lớp dao động từ 70.1% đến 
92.5%, cao đáng kể so với tỷ lệ thể hiện ở Hình 1 và cũng lưu ý rằng tỷ lệ này chỉ giảm nhẹ 
càng về cuối môn học. 

 
Hình 6.  Sĩ số sinh viên tham gia lớp học trong năm học 2011-2012 

 
 

Bảng 3 
Kết quả khảo sát từ phản hồi của sinh viên về môn học 

 

Criteria for consideration 

S
tro

ng
ly

 d
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S
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Preparation & Organization 

1 The instructor is well-prepared for the class     1 14 35 

2 Lessons are systematically structured and organized     2 21 27 

Knowledge 

3 The instructor appears knowledgeable in teaching 
his/her subject     2 17 31 
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4 The instructor is able to use alternative ways of 
explaining the material when necessary     4 19 27 

 Enthusiasm for the subject 

5 The instructor teaches the subject with passion   1 1 22 26 

6 The instructor stimulate my interest in the subject    3 27 20 

Learning and thinking 

7 The instructor's teaching approach stimulates thinking 
and problem solving     3 32 15 

Delivery 

8 The instructor communicates effectively     4 22 24 

9 The pace and the pitch of the class session is 
appropriate     4 24 22 

Effectiveness 

10 I learn a lot about  the subject from the instructor     6 22 22 

11 Overall rating : the instructor is proficient in his/her 
teaching     3 21 26 

 
Khảo sát cũng là một trong những hình thức đánh giá sự tiếp thu của sinh viên đối với môn 
học. Việc khảo sát sinh viên được thực hiện sau mỗi hai chương. Số liệu ở Bảng 3 là kết 
quả khảo sát vào cuối khóa học của 50 sinh viên về phương pháp dạy và học. Kết quả cho 
thấy những hoạt động dạy và học khá phù hợp và thú vị. Thêm vào đó, có thêm những ý 
kiến rất khích lệ từ phía sinh viên như sau: 
 

• Giảng viên rất nhiệt tình, giờ học sinh động      
• Có ứng dụng nhiều phần mềm trong môn học      
• Có hướng dẫn thực hành bằng video, cung cấp phần mềm đầy đủ cho sinh viên  
• Nâng cao khả năng đọc tài liệu tiếng anh cho sinh viên và khả năng thuyết trình 
• Cung cấp dàn bài rõ ràng trước mỗi buổi học      
• Luôn đúng giờ và ít mất tiết      
• Nhiệt tình, tạo không khí sôi động trong giờ học      
• Thu hút đông sinh viên và bài giảng bằng tiếng anh     
• Có trợ giảng năng nổ và giúp sinh viên nhiệt tình trong các vấn đề mô phỏng cần 

thiết     
 
 
KẾT LUẬN 
 
Trong bài báo này, tác giả đã minh họa việc thiết kế hoạt động giảng dạy và xây dựng 
phương pháp đánh giá để giúp sinh viên đạt được những chuần đầu ra mong muốn. Kết quả 
đã thể hiện rằng sử dụng tất cả nội dung môn học bằng tiếng Anh tạo cơ hội cho các sinh 
viên rèn luyện và phát triển các kỹ năng tiếng Anh đã học. Việc sử dụng một phương pháp 
giảng dạy duy nhất (thí dụ như giảng bài bằng PowerPoint) thường dẫn đến sự nhàm chán 
trong lớp học. Bằng cách áp dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau trong mỗi buổi 
học, sinh viên cảm thấy thích thú hơn và kết quả là sẽ học tốt hơn. Nói cách khác, các giảng 
viên phải luôn sáng tạo để lồng vào các bài giảng truyền thống các hình ảnh / khúc phim 
minh họa, hoạt động nhóm, trò chơi …. Hoạt động ‘Học bằng cách làm, học bằng cách chơi’ 
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có thể thực hiện tốt trong các lớp học có 60 sinh viên với sự hỗ trợ của một hoặc hai trợ 
giảng. 
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HỌC TẬP TÍCH HỢP TRONG MÔN ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY  
ĐỂ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA MONG MUỐN 

 
 
 

Nguyễn Hữu Lộc  
 

Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM 
 
 

TÓM TẮT 
 
Áp dụng mô hình CDIO tại khoa Cơ khí đại học quốc gia từ năm 2010 và đến này đã có 
những trải nghiệm về giảng dạy các môn học để tích hợp các kỹ năng và trong các môn học. 
Chuẩn đầu ra CDIO với các trải nghiệm thiết kế - chế tạo thực hiện qua 04 đồ án của 
chương trình: đồ án môn Nhập môn kỹ thuật, Chi tiết máy, Kỹ thuật chế tạo và Luận văn tốt 
nghiệp.  
 
Bài báo này giới thiệu về giảng dạy môn đồ án Chi tiết máy để đạt được chuẩn đầu ra mong 
muốn. Để đạt được chuẩn đầu ra này tương ứng các hoạt động dạy và học (teaching and 
learning activity), phương pháp đánh giá môn học (assessment method)… 
 
Trong bài báo giới thiệu các hoạt động này, đặc biệt trong môn học có bài tập lớn và báo cáo 
seminar nhằm giúp sinh viên đạt phần lớn các chuẩn đầu ra ở trên. Nhờ vào sự hỗ trợ hệ 
thống Bkel, các hoạt động dạy và học có thể diễn ra mọi lúc, mọi nơi.  
 
Để đánh giá điểm thì sử dụng các rubrics để sinh viên tự đánh giá lẫn nhau, đánh giá giữa 
các nhóm lẫn nhau, giảng viên đánh giá…Để đánh giá đạt được các chuẩn đầu ra mong 
muốn dựa và các rubrics khảo sát sinh viên, kết quả các hoạt động dạy và học và các 
phương pháp đánh giá tương ứng. Đồ án chi tiết máy với các trải nghiệm CDIO và kết quả là 
kiến tạo ra mô hình thật với các trải nghiệm thiết kế chế tạo. 
 
Cuối bài là các phân tích đánh giá các kết quả đạt được qua giảng dạy môn học với các 
phương pháp học tập chủ động, trải nghiệm, tích hợp kỹ năng vào môn học và và có các trải 
nghiệm CDIO. 
 
 
GIỚI THIỆU 
 
Các trải nghiệm thiết kế - chế tạo là nét đặc trưng chính của chương trình CDIO. Các đồ án 
trong chương trình đào tạo giúp cho sinh viên có các trải nghiệm thiết kế - chế tạo, học tập 
tích hợp để đạt chuẩn đầu ra mong muốn.  
 

Học kỳ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Toán và Khoa học tự nhiên Thực tập  
 

Đồ án 
tốt 

nghiệp 

 Khoa học xã hội, nhân văn, chính 
trị, kinh tế… 

Cơ sở kỹ thuật, ngành và chuyên ngành 
Nhập môn về Kỹ thuật 

(C,D,I,O) 
Đồ án Chi tiết máy 

(C,D,I,O) 
Đồ án Kỹ thuật 
Chế tạo (D, O)  (C,D,I.O)   
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Hình 1. Cấu trúc chương trình với các trải nghiệm thiết kế - chế tạo 
 
Các đồ án với các trải nghiệm CDIO với các mức độ từ cơ bản đến năng cao trong chương 
trình Kỹ thuật chế tạo được trình bày trong Hình 1. Nếu chương trình đào tạo là 4 năm thì 
mỗi năm sẽ thực hiện một đồ án. Đồ án Chi tiết máy là môn học quan trọng, kết thúc giai 
đoạn học các môn cơ sở cho các ngành Cơ khí. Trong đồ án này sinh viên sử dụng các kiến 
thức về toán và khoa học tự nhiên, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành và các kỹ năng 
để giải quyết vấn đề thực tế cụ thể thông qua các giai đoạn CDIO để thiết kế và chế tạo sản 
phẩm. Tù bảng trên cho thấy rằng trong đồ án Chi tiết máy có đầy đủ các kỹ năng CDIO với 
mức độ cao hơn đồ án Cơ sở trong môn Nhập môn về Kỹ thuật. 
 
Trong đồ án chi tiết máy sinh viên sử dụng các kiến thức về toán và khoa học tự nhiên, kiến 
thức cơ sở ngành và chuyên ngành: toán, tỉnh học, động học, động lực học, sức bền vật 
liệu, vật liệu học, kỹ thuật chế tạo, vẽ kỹ thuật.... Ngoài ra còn các kiến thức khác: Nhiệt 
động lực học, CAE, Cơ lưu chất, Thiết kế kỹ thuật .... (Hình 2). Vẽ cơ khí là một phần của 
thiết kế Chi tiết máy, vì tất cả chi tiết máy và máy cần được vẽ chi tiết để chế tạo và lắp ráp 
tạo thành máy. 
 

Cơ lưu chất  
 
 
 

 
Chi tiết máy  

 
Nhiệt động lực học  
Ma sát học  
Xác suất và thống kê toán  

 
 
Đồ án Chi tiết máy 

 

Kỹ thuật chế tạo  
Vật liệu học 
Cơ lý thuyết  
Sức bền vật liệu Vẽ Cơ khí 
Nguyên lý máy  
Thiết kế kỹ thuật  
Vẽ kỹ thuật   
CAD, CAE   

Hình 2. Các môn học liên quan Chi tiết máy và đồ án Chi tiết máy 
 
Mức độ phức tạp của Đồ án Chi tiết máy cho trong bảng 1. Mức độ phức tạp này tăng dần 
theo từng năm. 
  
                         Bảng 1. Mức độ phức tạp của Đồ án Chi tiết máy 
 

 Độ phức tạp tăng dần của Đồ án Chi tiết máy  

Hoạt động I-O D-I-O  C-D-I-O  

Cấu trúc Đã có Chưa có 

Lời giải Đã biết Chưa biết  

Nhóm Cá nhân Nhóm nhỏ Nhóm lớn 

Thời gian Nhiều ngày Nhiều tuần Nhiều tháng 
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NỘI DUNG ĐỒ ÁN VÀ CHUẨN ĐẦU RA CDIO 
 
Trong bảng 2 dưới đây là kiến thức, kỹ năng và thái độ (KSA) cần thiết mà sinh viên có được 
sau khi học môn Chi tiết máy và đồ án môn học Chi tiết máy. 
 

Bảng 2. Khối kiến thức, kỹ năng và thái độ (KSA) theo đề cương CDIO  
 

KSA Đề cương CDIO Mô tả 
Toán và khoa 
học tự nhiên 
 

1.1 Kiến thức cơ bản 
1.4 Kiến thức hỗ trợ 

khác 
 

Một sinh viên có kiến thức tốt khi được đào tạo 
sâu về kiến thức toán và khoa học tự nhiên để 
thực hiện các công việc thiết kế.  
Tất cả bài toán thiết kế liên quan đến tính toán và 
lặp để đạt kết quả tối ưu. Sinh viên khi thiết kế 
cần phải có các kiến thức toán cơ bản và nâng 
cao để áp dụng đạt kết quả chính xác và hiệu 
quả cao. 

Kiến thức và 
phân tích kỹ 
thuật 

1.2 Kiến thức cơ sở kỹ 
thuật 

  

Phân tích kỹ thuật là khả năng sinh viên phân 
tích chi tiết, hệ thống và quá trình sử dụng các 
nguyên tác khoa học và kỹ thuật. Sinh viên có kỹ 
thuật, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại như 
các phần mềm CAD/CAE  trong thiết kế kỹ thuật. 

Xác định vấn 
đề 

2.1 Khả năng phân 
tích kỹ thuật và giải  
quyết vấn đề     

Chuẩn bị danh sách các yêu cầu của sản phẩm: 
hình dạng bên ngoài, khả năng của máy, tuổi 
thọ, giá thành... Viết chinh xác các yêu cầu kỹ 
thuật của máy cần thiết kế. 

Tư duy sáng 
tạo, ra quyết 
định và quản lý 
thời gian 

2.4 Kỹ năng cá nhân   
Tư duy sáng tạo 
Tư duy đánh giá  
Ham tìm hiểu và khả 
năng học tập suốt đời 
Biết cách quản lý 
nguồn lực và thời 
gian 

Thiếu tư duy sang tạo thì sinh viên không thể 
nào bắt đầu quá trình thiết kế. Thiết kế mới bắt 
đầu từ nhu cầu thực tế hay là các mục tiêu khác. 
Sinh viên có tư duy sang tạo để đưa ra ý tưởng 
thiết kế để đạt được mục tiêu đặt ra 
Trong nhiều trường hợp có nhiều phương án 
thiết kế thì sinh viên phải có khả năng ra quyết 
định đúng đắn để cân bằng nhiều nhân tố ảnh 
hưởng, nếu không sẽ có những thiết kế sai. 
Muốn thế phải biết cách quản lý nguồn lực, thời 
gian và học tập liên tục.  

Làm việc nhóm 3.1 Làm việc nhóm 
Thành lập nhóm 
Tổ chức và vận 
hành nhóm 
Phát triển và kỹ 
thuật làm việc nhóm 

Khi sinh viên làm việc trong các nhóm nhỏ nên 
khuyến khích các em luôn suy nghĩ về các bước 
quá trình thiết kế kỹ thuật. Nếu làm việc nhóm tốt 
lắng nghe tất cả ý tưởng liên quan vấn đề thiết 
kế và tranh luận đến khi quyết định ý tưởng cuối 
cùng. Dựa vào nhóm ta có thể có bản thiết kế 
sang tạo.  

Kỹ năng giao 
tiếp  

3.2 Giao tiếp 
Giao tiếp văn bản 
Giao tiếp đa phương 
tiện 
Giao tiếp đồ họa: 
Phát thảo, Bản vẽ 
2D, mô hình 3D, mô 
phỏng 
Giao tiếp lời nói  

 

Đây là các kỹ năng giúp cho sinh viên diễn tả 
thiết kế của mình một cách rõ rang bằng văn 
bản, giao tiếp và đồ họa. Ngoài điều này có 
nhiều kỹ năng khác được mong muốn từ một 
sinh viên tốt: kỹ năng trong thiết kế, sự phán xử 
tốt, kỹ năng mô phỏng, kỹ năng đo lường, kỹ 
năng suy nghĩ, làm việc nhóm, khả năng kết luận 
vấn đề... Áp dụng các kỹ năng tư duy và giao 
tiếp qua các bản vẽ phát, bản vẽ 2D, mô hình 3D 
và mô phỏng. 
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Quá trình thiết 
kế và khả năng 
đa ngành  
 

4.4 Thiết kế  
Quá trình thiết kế và 
các giai đoạn  
Sử dụng các kiến 
thức tính toán thiết kế  
Thiết kế chuyên 
ngành và đa ngành 
Thiết kế với các mục 
tiêu khác nhau 

Sinh viên cần hiểu và có khả năng áp dụng quá 
trình và các bước thiết kế... để giải quyết vấn đề 
đặt ra. 
Sinh viên giải quyết không chỉ những vấn đề lien 
quan môn học và cần có các hiểu biết đa ngành 
liên quan vấn đề thiết kế máy như: điện, thẩm 
mỹ, vật liệu... 

Các quá trình 
chế tạo 

4.5 Chế tạo  
    Chế tạo chi tiết và 

lắp ráp thành máy 

Sinh viên cần có các kiến thức về quá trình chế 
tạo: khoan, phay, hàn … và kiến thức về máy gia 
công.  

 
 
MÔ TẢ ĐỒ ÁN 
 
Sinh viên thực hiệc các bước của quá trình thiết kế và chế tạo sản phẩm để đạt mục tiêu đề 
ra. Kết quả của đồ án là các bản vẽ, bản thuyết minh, nhật ký thiết kế, mô hình sản phẩm 
vận hành được.... Trình tự thực hiện mô tả trong biểu đồ Gantt trong bảng 3. Các bước có 
thể thực hiện riêng biệt hoặc đồng thời. 
 

Bảng 3. Biểu đồ Gantt cho Đồ án Chi tiết máy 
 

 Tuần lể 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Thực 
hiện 

 
 

C 

Nhận nhiệm vụ đồ án, tạo 
nhóm 

             ABC 

Phân tích nhiệm vụ thiết 
kế:  Mô tả nhóm thiết kế, 
Phát biểu bài toán thiết kế 

              

Xác định và mô hình hóa 
vấn đề, đưa ý tưởng – 
đánh giá 

             Nhóm 

Xác định yêu cầu kỹ thuật 
của máy 

             ACD 

 
 
 
 

D 

Lựa chọn phương án 
nguyên lý làm việc và sơ 
đồ động cho máy 

             Nhóm 

Thiết kế sơ bộ              Nhóm 
Phát thảo chi tiết và máy              Nhóm 
Thực hiện bản vẽ 2D và 
mô hình hóa 3D máy 

             Nhóm 

Phân tích và mô phỏng 
động học 

             Nhóm 

I Chế tạo chi tiết và lắp ráp 
máy 

             Nhóm 

O Vận hành và lập tài liệu 
thiết kế 

             Nhóm 
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Các bước này được chi tiết hoá trong bảng bảng 4. 
 

Bảng 4. Các bước của quá trình thực hiện đồ án Chi tiết máy -  quá trình CDIO 
 

Giai đoạn 
CDIO 

Quá trình thiết kế máy 

 
I 

Ý tưởng 

Bước 1:  Xác định và mô hình hóa vấn đề, đưa ý tưởng – đánh giá, phát biểu 
bài toán thiết kế 
Bước 2: Xác định các thông số  kỹ thuật của máy. Sau bước 1 và 2 là bảng 
thông số kỹ thuật và các yêu cầu cho máy thiết kế  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
 

Thiết kế 

Bước 3: Lập kế hoạch thực hiện: 
- Mô tả trình tự các bước tiến hành thiết kế 
- Lập kế hoạch thực hiện: Phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân trong nhóm, 
qui định thời gian hoàn thành công việc cụ thể, Tổng hợp lịch trình làm việc 
bằng biểu đồ Gantt. 
Bước 4: Lựa chọn sơ đồ nguyên lý và sơ đồ động: 
- Tham khảo các thiết kế có sẵn  
- Tìm hiểu tư liệu thiết kế thông qua các thiết bị có liên quan từ sách, báo, tạp 
chí. internet… 
- Đưa ra các phương án nguyên lý làm việc. Mỗi sinh viên phải có ít nhất một 
phương án thiết kế - phương án đó ít nhất phải đảm bảo tính hợp lý, và khả thi 
về mặt nguyên lý. 
- Phân tích ưu và nhược điểm, đánh giá từng phương án và lựa chọn. 
- Đưa ra phương án và lựa chọn sơ đồ động. 
Bước 5: Tính toán thiết kế: Lập sơ đồ động, Chọn động cơ và phân phối tỉ số 
truyền, Tính toán các chi tiết thiết kế hệ thống truyền động 
Bước 6: Phát thảo kết cấu toàn hệ thống, hiệu chỉnh tính toán. 
Bước 7: Thiết lập bản vẽ và mô hình 
- Bản vẽ sơ bộ kết cấu các chi tiết máy của hệ thống truyền động đã tính toán 
thiết kế 
- Bản vẽ lắp chung toàn thiết bị. 
- Bản vẽ lắp kết cấu hệ thống truyền động (HGT) 
- Bản vẽ chi tiết 
- Mô hình hóa và mô phỏng 

I 
Chế tạo Bước 8: Chế tạo chi tiết và lắp ráp sản phẩm (phần cơ và điện), kiểm tra máy... 

 
O 
 

Vận hành 
 

Bước 9: Vận hành sản phẩm: chạy thử, hiệu chỉnh, so sánh các thông số kỹ 
thuật ... 
Bước 10: Lập hồ sơ thiết kế: 
- Viết thuyết minh trình bày nội dung theo trình tự tiến trình tính toán thiết kế, 
thuyết minh có kèm theo tờ nhiệm vụ của đồ án, hình thức trình bày như một 
báo cáo kỹ thuật. 
- Thiết lập bộ bản vẽ mô tả kết cấu và chi tiết hệ thống truyền động đã thiết kế 
- Báo cáo tóm tắt nội dung thực hiện bằng powerpoint. 

 
Kết quả là mô hình thực với đầy đủ tài liệu thiết kế (Figure 7). Thông qua đồ án sinh viên 
nắm được quá trình thiết kế và chế tạo sản phẩm, có các trải nghiệm thiết kế - chế tạo và 
các kỹ năng cần thiết của người kỹ sư.  
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TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 
 
Đồ án Chi tiết máy bao gồm 4 giai đoạn của quá trình CDIO, kéo dài 15 tuần với 34 sinh viên 
được chia làm 8 nhóm và 2 giảng viên hướng dẫn với 6 nhóm 4 sinh viên và 2 nhóm 5 sinh 
viên. Nhóm sinh viên lập kế hoạch thực hiện, có nhật ký thiết kế và được giáo viên hướng 
dẫn gặp kiểm tra công việc hang tuần và có thể trao đổi trên hệ thống Bkelearning của nhà 
trường. 

 
Hình 3. Hệ thống BKelearning hỗ trợ học tập 

 
Để thực hiện đồ án sinh viên làm việc theo nhóm với công việc được phân công theo biểu đồ 
Gantt. Hình 4 dưới đây là các hoạt động thiết kế. 
 

 

Hình 4.  Các hoạt động thiết kế theo nhóm 
 

Ngoài bản vẽ phát thảo 2D, bản vẽ lắp và chi tiết 2D với sự hỗ trợ các hệ thống CAD sinh 
viên thực hiện mô hình hoá chi tiết, máy, hệ thống và mô phỏng chuyển động (Hình 5) để kịp 
thời phát hiện những sai sót trước khi tiến hành chế tạo một số chi tiết, khung và lắp ráp sản 
phẩm. 
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Hình 5. Các trải nghiệm thiết kế: mô hình hoá 3D và mô phỏng hệ thống 
 

Đây là đồ án thiết kế, nên công việc trọng tâm là công việc thiết kế, tuy nhiên để hiểu rõ hơn 
về kết cấu sinh viên cần chế tạo một số chi tiết, khung máy để rèn luyện kỹ năng vận hành 
máy (đã học trong môn Thực tập cơ khí đại cương) và lắp ráp máy như hình 6. Công việc 
thực hiện trong xướng Cơ khí. 

 

      
   

                    
              

Hình 6.  Các trải nghiệm chế tạo: chế tạo chi tiết, khung máy và lắp ráp 
 
 Dưới đây (hình 7) là một số sản phẩm cuối cùng của đồ án. 
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Hình 7. Một số sản phẩm đồ án 
 
 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 
 
Có nhiều phương pháp đánh giá môn học. Lựa chọn phương pháp đánh giá môn học dựa 
theo bảng 5 dưới đây. 
 

Bảng 5.  Các phương pháp đánh giá môn học với mức độ đánh giá khác nhau 
 

Các phương pháp đánh giá  
Mức độ đạt theo Taxonomy 

1  2  3  4  5  6  
Kiểm tra viết         

 Vấn đáp nhiều đáp án        

 Câu hỏi ngắn       
 Kiểm tra cuối kỳ, giữa kỳ       

Bài tập       
 Bài tập về nhà       
 Bài tập trên lớp       

Vấn đáp        

Đánh giá       
 Trình bày báo cáo       
 Bài tập lớn       
 Đồ án       
 
Đánh giá chuẩn đầu ra theo cuối môn học Chi tiết máy (Bắt đầu thực hiện đồ án), giữa kỳ đồ 
án và cuối kỳ. Bảng kết quả đánh giá đầu kỳ cho trong bảng x. 
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Bảng 6.   Kết quả đạt chuẩn đầu ra đầu kỳ đồ án môn học 

 
 
STT 

 
Chuẩn đầu ra chi tiết môn học 

Mức độ đạt được 
1-Không 
đạt 
(0%- 25%) 

2 – Cần cải 
thiện 

(25%-50%) 

3. Đạt 
(50%- 
<74%) 

 4- Tốt 
(75%-
100%) 

C1 Có khả  năng áp dụng các kiến thức cơ  
học để  phân tích lực, ứng suất, biến dạng 
và độ ổn định các chi tiết máy và cụm chi 
tiết lắp.  

 7 
22% 

23 
72% 

2 
6% 

C2 Phân tích các dạng hỏng để xác định các 
chỉ tiêu tính chi tiết máy. 

 8 
25% 

20 
62,5% 

4 
12,5% 

C3 Lựa chọn vật liệu cho các chi tiết máy và 
cụm chi tiết máy cụ thể. 

 14 
44% 

11 
34% 

7 
22% 

C4 Thiết kế và kiểm nghiệm các chi tiết máy, 
cụm chi tiết máy và hệ thống truyền động. 
Lựa chọn các chi tiết máy theo tiêu chuẩn. 

 4 
12,5% 

20 
62,5% 

8 
25% 

C5 Có kỹ năng sử dụng các công cụ hiện đại 
là các phần mềm máy tính cần thiết để 
thiết kế và phân tích các chi tiết máy. 

4 
12,5% 

11 
34% 

14 
44% 

3 
9,5% 

C6 Có khả năng tìm kiếm và học hỏi kiến thức 
mới bên ngoài lớp học. Sử dụng sổ tay tra 
cứu, bảng tiêu chuẩn TCVN, ISO… 

 9 
28% 

19 
59,5% 

4 
12,5% 

C7 Có các kiến thức mang tính hiện đại: cập 
nhật kiến thức qua các phiên bản mới nhất 
phần mềm và tiêu chuẩn 

1 
3% 

9 
28% 

18 
56,5% 

4 
12,5% 

C8 Làm việc như là thành viên của nhóm một 
cách hiệu quả. 

 2 
6% 

19 
59,5% 

11 
34% 

 
Sau đây là mức độ trung bình đạt được các chuẩn đầu ra đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ (hình 
8). Theo đồ thị này thì các chuẩn đầu ra đều đạt yêu cầu đề ra (lớn hơn 3). 
 

 
Hình 8. Mức độ trung bình đạt được các chuẩn đầu ra đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ 
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KẾT LUẬN 
 
Qua đồ án Chi tiết máy sinh viên có các trải nghiệm thiết kế - chế tạo. Qua đồ án có một số ý 
kiến: 

- Trải nghiệm thiết kế - chế tạo qua đồ án có tác động kép, qua đó sinh viên được 
rèn luyện các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và giao 
tiếp, kỹ năng thiết kế - chế tạo sản phẩm. 

-  Qua đồ án sinh viên hiểu sâu hơn kiến thức đã học qua các môn học, tạo động 
lực cho sinh viên học tập và các cơ hội để ứng dụng các kiến thức để giải quyết 
các bài toán ứng dụng thực tế. 

- Sinh viên rèn luyện các phương pháp học tập tích cực, trải nghiệm và được tích 
hợp các kỹ năng vào môn học.  

- Lôi cuốn sinh viên vào việc học và  nâng cao tinh thần học tập để sẵn sang trở 
thành kỹ sư. 
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Ý KIẾN SINH VIÊN SAU 1 NĂM TRIỂN KHAI CDIO 
 
 
 

Văn Chí Nam, Lâm Quang Vũ, Cao Thị Thùy Liên, Hồ Thị Thanh Tuyến 
Email: {vcnam, lqvu, cttlien, htttuyen}@fit.hcmus.edu.vn 

 
Khoa Công nghệ Thông tin,  

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 
 

 
TÓM TẮT 
 
Trong bài báo này chúng tôi sẽ phân tích đánh giá những ý kiến phản hồi của thế hệ sinh 
viên đầu tiên được học theo chương trình CDIO. Những ý kiến phản hồi được khảo sát chủ 
yếu tập trung vào chương trình trình đào tạo mới, việc triển khai và tổ chức lớp học cho sinh 
viên, sự phát triển về kiến thức, kỹ năng và nhận thức của sinh viên sau một năm học tập 
theo chương trình mới. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phân tích những ý kiến phản hồi của 
sinh viên thông qua các phỏng vấn trực tiếp, đúc kết các kinh nghiệm để cải tiến việc triển 
khai CDIO cho năm kế tiếp. 
 
 
TỪ KHÓA 
 
CDIO, khảo sát, phản hồi, sinh viên, đánh giá, lần đầu triển khai 
 
 
GIỚI THIỆU 
 
Nhằm đổi mới quá trình đào tạo và nâng cao khả năng của sinh viên khi tốt nghiệp, Đại học 
Quốc gia TP.HCM đã tiếp nhận và thử nghiệm đề xướng CDIO ([1]) đang được triển khai tại 
hơn 60 trường đại học trên thế giới. Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên là một trong hai Khoa đầu tiên (và duy nhất cho đến thời điểm này) của ĐHQG-
HCM được chọn để áp dụng nhằm đúc kết những kinh nghiệm triển khai nhằm có thể nhân 
rộng mô hình sang các đơn vị đào tạo khác. 
 
Bắt đầu quá trình chuẩn bị từ năm 2010, Khoa Công nghệ Thông tin đã thực hiện nhiều công 
việc cần thiết trước khi triển khai đào tạo thực tế ([2]): xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO, rà 
soát chương trình đào tạo để cập nhật thành chương trình đào tạo tích hợp, đào tạo và nâng 
cao năng lực giảng viên,...  
 
Trong năm triển khai đào tạo thực tế đầu tiên tất cả sinh viên thuộc khóa tuyển 2011 
(khoảng 410 sinh viên) đều được giảng dạy các môn học chuyên môn theo hướng tiếp cận 
CDIO. Trong học kỳ 1 năm học 2011-2012, sinh viên được giảng dạy các môn Nhập môn 
Công nghệ Thông tin 1 và Nhập môn Lập trình. Học kỳ 2 năm học 2011-2012, sinh viên 
được tham gia các môn học Nhập môn Công nghệ Thông tin 2, Kỹ thuật lập trình và Kỹ năng 
mềm. 
 
Các môn học triển khai năm học đầu tiên này đều được chuẩn bị về nội dung giảng dạy để 
đảm bảo truyền đạt cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ ứng xử phù hợp để có thể 
vận dụng ở những năm học tiếp theo. Tuy nhiên, quá trình triển khai theo CDIO tại Khoa còn 
gặp không ít các thách thức [3]: số lượng sinh viên đông, đội ngũ giảng viên chịu áp lực khi 
phải nhận một khối lượng công việc nhiều, năng lực về giảng dạy kỹ năng của các giảng 
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viên không đồng đều, không gian học tập chưa thật sự hoàn thiện và đáp ứng cho các 
phương pháp giảng dạy tích cực,…  
 
Đối với lứa sinh viên đầu tiên được thụ hưởng chương trình đào tạo và cách triển khai mới 
mẻ này, chắc chắn là sẽ thu nhận được nhiều điều hữu ích cho sự phát triển cá nhân qua 
học tập và cũng sẽ thu nhiều cảm nhận đặc biệt. Hơn nữa, việc triển khai CDIO tại Khoa 
Công nghệ Thông tin ngay từ đầu đã được xác định là cải tiến liên tục dựa trên những bài 
học đúc kết được từ năm triển khai trước đó. Một trong những cách tiếp cận hiệu quả nhất là 
đúc kết những bài học được rút ra từ những ý kiến phản hồi từ các đối tượng thụ hưởng. 
 
Chúng tôi đã tiến hành lấy ý kiến phản hồi của các sinh viên trong chương trình nhằm vào 
các mục tiêu sau: 
 
(1) Ghi nhận được đánh giá của các sinh viên trên các mặt: thiết kế chương trình đào tạo, 
chuẩn đầu ra của các môn học, cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, việc tổ chức lớp học, 
phương pháp giảng dạy của giáo viên, … 
 
(2) Thu thập các ý kiến phản hồi cụ thể của sinh viên để làm cơ sở điều chỉnh và thay đổi 
quá trình dạy và học ở những năm học kế tiếp. 
 
(3) Giám sát quá trình triển khai chương trình như một phần trong quy trình đảm bảo chất 
lượng đào tạo. 
 
Các phần tiếp theo của bài báo này sẽ nêu chi tiết cách thức chúng tôi thực hiện thu nhận ý 
kiến phản hồi cùng với các kết quả phân tích cũng như các vấn đề cần cải tiến đúc kết được. 
 
 
TRIỂN KHAI 
 
Quy Trình Triển Khai 
 
Chúng tôi đã triển khai việc lấy ý kiến phản hồi thông qua quy trình sau đây: 
 
Bước 1. Tổ giám sát đề án thiết kế các bản khảo sát theo các mục tiêu đã xác định. 
 
Bước 2. Tổ giám sát đề án hiệu chỉnh nội dung các bản khảo sát dựa trên góp ý của các bộ 
phận liên quan. 
 
Bước 3. Tổ giám sát đề án tổ chức thu thập các ý kiến phản hồi các bên liên quan thông 
qua các phương tiện khác nhau. (Trong nội dung bài báo này, chúng tôi chỉ tập trung vào đối 
tượng sinh viên đang học tập theo chương trình). 
 
Bước 4. Xử lý và phân tích số liệu từ các phản hồi thu thập được để rút ra các bài học kinh 
nghiệm, các đề xuất, kiến nghị. 
 
Bước 5. Chuyển các số liệu phân tích và kết quả đánh giá đến tổ triển khai đề án, đội ngũ 
giảng viên, trợ giảng để biết được các ý kiến phản hồi để từ đó có thể rút kinh nghiệm trong 
việc giảng dạy và tổ chức lớp học ở những lần sau. Các đề xuất và kiến nghị còn được 
chuyển đến tổ triển khai để có cơ sở điều chỉnh các mặt hạn chế cho những năm triển khai 
kế tiếp. 
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Hình 1. Quy trình triển khai lấy phản hồi các bên liên quan về chương trình CDIO 
 
Thiết Kế Bản Khảo Sát 
 
Chúng tôi đã thiết kế nhiều bản khảo sát khác nhau trong đó 3 bản khảo sát dành cho đối 
tượng là sinh viên học tập ở các môn học có triển khai theo mô hình CDIO.  
 
Trong đó, 2 bản khảo sát được tiến hành ở từng môn học ngay sau khi môn học kết thúc: 
một dành cho phần lý thuyết và một dành cho phần thực hành của môn học. Ở đây cần nói 
rõ thêm là các môn học chuyên môn của Khoa Công nghệ Thông tin đều gồm 2 phần học: lý 
thuyết (thường là 2-3 tín chỉ, tương đương 30 đến 45 tiết) và thực hành (1 tín chỉ, tương 
đương 30-45 tiết). Phần nội dung lý thuyết được giảng viên giảng dạy trực tiếp trên lớp học 
(khoảng 60 đến 80 sinh viên). Ở phần nội dung thực hành, sinh viên được làm việc với giáo 
viên hướng dẫn thực hành ở phòng máy (hoặc ngoài trời ở một vài nội dung) theo những ca 
thực hành khác nhau (lớp thực hành có khoảng 30 đến 40 sinh viên). 
 
Bản khảo sát còn lại (“Phản hồi thông tin về chương trình CDIO”) được dùng để khảo sát 
cảm nhận của sinh viên một cách tổng thể sau một thời gian được tiếp cận với các môn học 
có triển khai CDIO. 
 
Với cả 3 bản khảo sát, chúng tôi đều yêu cầu sinh viên cho ý kiến của mình trên từng phát 
biểu liên quan đến các mặt đánh giá trên thang 5 (mức 1 thấp nhất tương đương với mức 
“Hoàn toàn không đồng ý” và mức 5 cao nhất tương đương với mức “Hoàn toàn đồng ý”). 
 
Trong bản khảo sát “Phản hồi thông tin về lớp học lý thuyết”, chúng tôi đặt ra 33 tiêu chí ứng 
với 4 mục lớn. Chẳng hạn, ở mục “Thông tin đánh giá lớp học”, các tiêu chí được phát biểu 
để xem xét gồm: Sinh viên tham dự lớp học đầy đủ so với sĩ số lớp, Diện tích phòng học phù 
hợp với số lượng sinh viên, Phòng học thoáng mát, Thời gian tổ chức lớp học được bố trí 
hợp lý,... Ở mục “Thông tin đánh giá giảng viên và môn học”, các tiêu chí sau được xem xét: 
Giảng viên chuẩn bị bài kỹ khi đến lớp, Giảng viên giảng dạy theo đúng đề cương được 
thông báo, Thang điểm và cách thức đánh giá được công bố rõ ràng từ đầu môn học, Giảng 

Thiết kế bản khảo sát 
 

Hiệu chỉnh nội dung khảo sát 
 

Thu thập ý kiến phản hồi 
 

Phân tích kết quả phản hồi 
 

Tổng hợp số liệu 
Bài học kinh nghiệm 

Đề xuất 

Tổ giám sát 
đề án 

Tổ triển khai 
đề án 

Giảng viên 
Trợ giảng 
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viên khuyến khích sinh viên phát huy nhiều kỹ năng mềm/kỹ năng cá nhân trong môn học,.. 
Ở mục “Thông tin đánh giá chung”, chúng tôi đưa ra các phát biểu: Sinh viên hài lòng với 
cách tổ chức môn học, Sinh viên hài lòng với giảng viên giảng dạy trong môn học,.. Ở mục 
“Thông tin đánh giá môn học CDIO”, chúng tôi đặt ra các ý kiến: Môn học giúp sinh viên tăng 
sự chủ động trong việc học tập, Môn học cung cấp nhiều kiến thức liên quan đến thực 
tiễn,… 
 
Đối với bản khảo sát “Phản hồi thông tin về chương trình CDIO”, chúng tôi đưa ra 19 tiêu chí 
đánh giá bao gồm các phát biểu sau đây: Giảng viên nhiệt tình trong công tác giảng dạy, 
Giảng viên có kỹ năng sư phạm tốt, Khối lượng học tập phù hợp với năng lực sinh viên, Sinh 
viên có đủ thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa,…  
 
Ghi Nhận Kết Quả 
 
Để ghi nhận kết quả phản hồi của sinh viên, chúng tôi đã tiến hành công việc thu thập ý kiến 
một cách khách quan với sự giúp sức của công nghệ thông tin. 
 
Việc ghi nhận ý kiến phản hồi ở từng môn học được thực hiện trực tuyến nhờ vào một ứng 
dụng khảo sát trực tuyến do chúng tôi xây dựng đặt tại server của Khoa Công nghệ Thông 
tin. Mỗi lớp học ứng với mỗi môn học đều có trang web hỗ trợ học tập riêng nên các thông 
báo dễ dàng được đưa đến từng lớp. Các sinh viên dựa theo liên kết đã cung cấp sẽ cho ý 
kiến phản hồi của mình. Ứng dụng được thiết lập để đảm bảo rằng mỗi sinh viên chỉ cho ý 
kiến một lần cho một phần (lý thuyết, thực hành) của một môn học. Tuy nhiên vẫn phải đảm 
bảo rằng các ý kiến của sinh viên được ghi nhận ẩn danh (tức là các thông tin cá nhân của 
sinh viên, chẳng hạn họ và tên, mã số sinh viên, không được ghi nhận đầy đủ trong các 
phản hồi). 
 
Hình 2 cho thấy một phần màn hình thực hiện phản hồi thông tin cho một môn học. 
 

 
 

Hình 2. Phiếu thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên về môn học Kỹ năng mềm (phần Lý 
thuyết) với ứng dụng khảo sát trực tuyến 

 
Trong cách tiếp cận khảo sát ý kiến trực tuyến này, chúng tôi nhận thấy có những ưu và 
khuyết điểm. Về ưu điểm, những người giám sát có thể theo dõi kết quả khảo sát trực tiếp 
và nhanh chóng mà không tốn nhiều công sức và chi phí nhập liệu. Tuy nhiên, một khó khăn 
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gặp phải là cơ chế khảo sát là không bắt buộc nên không đảm bảo tất cả các sinh viên các 
lớp đều tham gia thực hiện khảo sát. Thực tế cho thấy rằng khoảng 30% đến 45% tổng số 
sinh viên đã cho ý kiến phản hồi ở mỗi môn học. 
 
Nhận thấy rằng với số lượng sinh viên tham gia phản hồi ý kiến ở dạng trực tuyến dù không 
đầy đủ tất cả nhưng vẫn đảm bảo số lượng cho việc thực hiện các xử lý thống kê và phân 
tích, chúng tôi chọn cách lấy ý kiến trực tuyến như mô tả vừa qua cho các môn học (vì số 
lượng môn học cần lấy ý kiến là nhiều). 
 
Trong khi đó, đối với khảo sát ý kiến phản hồi đánh giá của sinh viên sau một năm triển khai 
CDIO, do chỉ phải thực hiện 1 lần trong 1 năm với số lượng tiêu chí đánh giá không nhiều 
cũng như cần có nhiều ý kiến cụ thể nên chúng tôi đã tổ chức cho sinh viên thực hiện trực 
tiếp trên giấy. Hình 3 là phiếu phản hồi thông tin của sinh viên về chương trình CDIO sau 
một năm triển khai. 
 
Điều kiện thực hiện khảo sát được tổ chức để đảm bảo cho sinh viên có đủ thời gian suy 
nghĩ và ghi ý kiến phản hồi của mình. Đồng thời, trong điều kiện tiến hành khảo sát có kiểm 
soát, số lượng phiếu đánh giá thu thập được chiếm khoảng 78% tổng số sinh viên của toàn 
khóa học. 
 

 
 

Hình 3. Phiếu thu thập ý kiến phản hồi sinh viên sau 1 năm triển khai CDIO  
(một ví dụ trên giấy) 
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PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 
 
Phân Tích Ý Kiến Sau Một Năm Triển Khai CDIO 
 
Với việc triển khai khảo sát trực tiếp trên giấy trong điều kiện khảo sát có kiểm soát chúng tôi 
đã thu thập được 317 phiếu phản hồi ý kiến hoàn chỉnh (chiếm khoảng 78% tổng số sinh 
viên) trong đó có 152 ý kiến cụ thể được thể hiện dạng văn bản trong phần “Ý kiến 
khác/Cảm nhận của sinh viên”. 
 
Để tổng hợp kết quả trên các tiêu chí, chúng tôi đã chuyển thang đánh giá (của sinh viên) từ 
thang 5 sang thang 3 theo cách thức phía sau: Mức 1 và 2 (“Hoàn toàn không đồng ý” và 
“Không đồng ý”) chuyển thành mức “Không đồng ý”, mức 3 giữ nguyên là “Phân vân”, mức 4 
và 5 (“Đồng ý” và “Hoàn toàn đồng ý”) chuyển thành mức “Đồng ý”. 
 
Mặt Đạt Được 
 
Điểm mạnh nhất ghi nhận được trong các cảm nhận của sinh viên là đội ngũ giảng viên 
giảng dạy các môn học theo chương trình CDIO rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Có 
đến 85,8% ý kiến của sinh viên đồng ý và chỉ 2,84% ý kiến không đồng ý. Các giảng viên và 
trợ giảng gần gũi, thân thiện, tích cực tương tác với sinh viên. Trong quá trình học tập, các 
thắc mắc của sinh viên được giải đáp rõ ràng. Các tài liệu giảng dạy cũng được chuẩn bị cẩn 
thận và cung cấp đầy đủ cho sinh viên. 
  

Bảng 1 
Các tiêu chí có tỷ lệ đồng ý cao nhất 

 
Tiêu chí Đồng ý Không đồng ý 

(A) Giảng viên nhiệt tình trong công tác giảng dạy 85,80% 2,84% 
(B) Giảng viên có kỹ năng sư phạm tốt 82,02% 4,73% 
(C) Sinh viên được hướng dẫn và tổ chức làm việc nhóm tốt 75,39% 7,57% 
(D) Sinh viên được hướng dẫn nhiều kỹ năng cá nhân và kỹ 
năng mềm trong các môn học 

71,61% 6,31% 

(E) Các môn học CDIO giúp sinh viên tăng sự chủ động 
trong việc học tập 

70,66% 5,99% 

(F) Chương trình đào tạo được tổ chức và quản lý tốt 70,35% 8,20% 
(G) Môn học CDIO cung cấp nhiều kiến thức liên quan đến 
thực tiễn nghề nghiệp 

70,35% 8,20% 

 
Các phản hồi tiếp theo cũng cho thấy hiệu quả của quá trình chuẩn bị triển khai CDIO tại 
khoa Công nghệ Thông tin. Khi đó, tất cả các giảng viên giảng dạy các môn học CDIO đều 
đã tham gia các khóa tập huấn nâng cao năng lực dành riêng cho việc giảng dạy theo mô 
hình mới. Đồng thời, khi rà soát lại chương trình đào tạo, dựa trên ý kiến của các bên liên 
quan, Khoa Công nghệ Thông tin đã thiết kế thêm môn học Kỹ năng mềm nhằm huấn luyện 
một cách có hệ thống các kỹ năng cá nhân, kỹ năng CDIO cần thiết cho sinh viên và bổ sung 
các yêu cầu áp dụng kỹ năng này vào các môn học trong chương trình. 
 
Bên cạnh đó, 2 môn học mới (Nhập môn Công nghệ Thông tin 1 và Nhập môn Công nghệ 
Thông tin 2) cũng được bổ sung thêm nhờ vào quá trình chuẩn bị triển khai này. Sinh viên 
được tiếp cận ngay từ năm đầu tiên các khái niệm cơ sở của các hướng nghiên cứu, đào 
tạo khác nhau của Khoa; được gặp gỡ với các doanh nghiệp để nắm bắt được những yêu 
cầu của các doanh nghiệp để từ đó có những định hướng học tập thích hợp.  
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Những trải nghiệm có được sau một năm triển khai CDIO đã khiến nhiều sinh viên ghi lại 
cảm nhận như thế này: "Những môn kỹ năng mềm và chuyên ngành phù hợp với sinh viên, 
giáo viên giảng dạy sinh động và giúp sinh viên áp dụng vào thực tế đời sống.";  "Đây là năm 
đầu tiên áp dụng chuẩn CDIO vào giảng dạy, hầu hết các môn đều định hướng rõ cho sinh 
viên cách học, định hướng việc làm"; "Các môn học CDIO phù hợp với nhu cầu hiện tại của 
sinh viên về kiến thức liên quan đến thực tiễn nghề nghiệp", hay "Chương trình CDIO giúp 
SV nhận thức tốt hơn về các môn học chuyên ngành đặc biệt chương trình CDIO còn giúp 
sinh viên có các kĩ năng tốt hơn trong cuộc sống hằng ngày và giúp cho các sinh viên có 
kiến thức tốt hơn về chuyên ngành. Trong chương trình CDIO của trường có nhiều giảng 
viên có kinh nghiệm nên giúp sinh viên tiếp thu bài tốt hơn",… 
 
Mặt Hạn Chế 
 
Bên cạnh những mặt đạt được, chúng tôi đã ghi nhận được những tiêu chí có tỷ lệ đồng ý 
không cao. Bảng 2 phía dưới thể hiện chi tiết các tiêu chí như vậy. Các tiêu chí này cũng 
khá phù hợp với những ý kiến trực tiếp mà chúng tôi ghi nhận được trong các phiếu phản 
hồi. 
 
Các sinh viên cho biết rằng “chương trình học, bài tập về nhà khá nặng nên các sinh viên ít 
có thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa” hay “một số môn có quá nhiều đồ án trong 
một học kỳ”,… 
 
Trong môi trường học tập được yêu cầu phải chủ động học tập và làm việc thường xuyên 
như chương trình CDIO, còn nhiều sinh viên cảm thấy bối rối và cảm thấy bị quá tải với 
lượng kiến thức được giảng dạy và các bài tập lớn cần phải thực hiện (với “deadline” (hạn 
nộp bài) khá dày đặc). Một phần do sự chuẩn bị để thích nghi với cách học tập đặc biệt như 
vậy của các sinh viên chưa tốt, một phần còn do thiếu sự phối hợp giữa các giáo viên trong 
việc sắp xếp các bài tập được giao cho cùng một đối tượng sinh viên. 
 

Bảng 2 
Các tiêu chí có tỷ lệ đồng ý thấp nhất 

 
Tiêu chí Đồng ý Không đồng ý 

(a) Các hoạt động/hệ thống hỗ trợ sinh viên được tổ chức tốt 50,79% 11,99% 
(b) Sinh viên được trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tế 49,21% 14,51% 
(c) Khối lượng học tập phù hợp với năng lực sinh viên 41,32% 22,40% 
(d) Sinh viên hoàn toàn theo kịp tiến độ học tập 40,38% 19,24% 
(e) Sinh viên có đủ thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa 38,80% 28,08% 

 
Rõ ràng là các thách thức được đề cập lúc ban đầu cho thấy đã ảnh hưởng đến những hạn 
chế của quá trình đào tạo trong năm đầu tiên này. Số lượng sinh viên của toàn khóa đông 
nên đội ngũ cố vấn học tập không thể tiếp cận hỗ trợ sinh viên giải quyết các khó khăn. Đây 
cũng là lý do khiến nhiều sinh viên cảm thấy chương trình học khá nặng và không dễ dàng 
theo kịp tiến độ học tập.  
 
Thật vậy, có một nguyên nhân khách quan từ năm triển khai đào tạo đầu tiên này. Với mong 
muốn trang bị những kiến thức nền tảng vững chắc cho sinh viên để làm cơ sở học tập ở 
những môn kế tiếp, chương trình giảng dạy của các môn học đã đặt ra nhiều yêu cầu về 
kiến thức, kỹ năng khiến cho sinh viên gặp phải các vấn đề như đã thấy ở tiêu chí (c), (d), 
(e).  
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Tổ triển khai đề án cần tổ chức gặp gỡ với các giảng viên, trợ giảng các môn học trong năm 
học vừa qua để chọn lựa các nội dung và hoạt động phù hợp nhất với năng lực của sinh 
viên. 
 
Xử Lý Ý Kiến Phản Hồi của Sinh Viên Sau Các Môn Học 
 
Chúng tôi đã chọn 3 môn học trong học kỳ 2 năm học 2011-2012 để thử nghiệm việc ghi 
nhận phản hồi ý kiến của sinh viên thông qua hệ thống đánh giá trực tuyến. Chúng tôi chỉ ghi 
nhận những phản hồi hoàn chỉnh để thực hiện tổng kết. 
 

Bảng 3 
Số lượng sinh viên phản hồi hoàn chỉnh trên các môn học 

 
Loại khảo sát 

Môn học 
Lý thuyết Thực hành 

Kỹ năng mềm (KNM) 157 125 
Kỹ thuật lập trình (KTLT) 177 157 
Nhập môn Công nghệ Thông tin 2 (NMCNTT2) 132 117 

 
Chúng tôi đã chuyển tổng hợp các ý kiến đánh giá chi tiết đến các giảng viên, trợ giảng của 
từng môn học để rút kinh nghiệm cho lần giảng dạy sau.  
 
Các đánh giá đã cho thấy rằng mức độ hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy 
trong các môn học CDIO là khá tốt (trên 60% hài lòng). Tuy nhiên, để đạt được mức độ hài 
lòng cao hơn, thu hút sự hứng thú của sinh viên, các giảng viên cần cải tiến hơn nữa về 
cách tổ chức và nội dung môn học. 
 

Bảng 4 
Tỷ lệ phản hồi đồng ý trên các tiêu chí đánh giá chung ở phần lý thuyết các môn học  

 
Tiêu chí KNM KTLT NMCNTT2 Trung bình 

Sinh viên hài lòng với cách tổ chức môn 
học (LT026) 

61,54% 65,54% 65,15% 64,08% 

Sinh viên hài lòng với nội dung môn học 
(LT027) 

64,10% 68,36% 62,87% 65,37% 

Sinh viên hài lòng với giảng viên giảng 
dạy trong môn học (LT028) 

76,92% 69,49% 71,97% 72,70% 

 
 

Bảng 5 
Tỷ lệ phản hồi đồng ý trên các tiêu chí đánh giá chung ở phần thực hành các môn học 

 
 KNM KTLT NMCNTT2 Trung bình 

Sinh viên hài lòng với cách tổ chức 
thực hành môn học (TH020) 

63,20% 60,51% 64,96% 62,66% 

Sinh viên hài lòng với nội dung thực 
hành môn học (TH021) 

60,00% 54,14% 68,37% 60,15% 

Sinh viên hài lòng với giáo viên 
giảng dạy thực hành (TH022) 

64,80% 61,78% 74,36% 66,41% 
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Hình 4. Biểu đồ so sánh mức độ đồng ý của 

sinh viên ở phần lý thuyết các môn học 
Hình 5. Biểu đồ so sánh mức độ đồng ý của 

sinh viên ở phần thực hành các môn học 
 
 
KẾT LUẬN 
 
Việc lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan trong quá trình triển khai CDIO là vô cùng quan 
trọng. Nó giúp cho tổ triển khai đề án có thể kiểm soát được quá trình vận hành. Hơn nữa, 
những ý kiến phản hồi sẽ giúp ích để hiện thực những điều chỉnh cần thiết nhằm nâng cao 
hiệu quả của việc đào tạo. 
 
Việc triển khai đào tạo thực tế theo mô hình CDIO tại Khoa Công nghệ Thông tin trong năm 
đầu tiên, qua những phản hồi của sinh viên, được ghi nhận là tích cực. Đó là kết quả của 
quá trình nâng cao năng lực cho giảng viên cũng như của việc thực hiện những thay đổi hữu 
ích trong chương trình đào tạo: đào tạo tích hợp, bổ sung kỹ năng mềm, giới thiệu kiến thức 
nghề nghiệp cho sinh viên ngay từ năm đầu tiên,… 
 
Song, vẫn còn nhiều điểm cần được quan tâm cải tiến cho những năm triển khai kế tiếp: 
điều phối khối lượng đồ án, bài tập giữa các môn học trong cùng một học kỳ nhằm đảm bảo 
sinh viên không cảm thấy bị quá tải và có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa; bổ sung 
thêm trong đội ngũ cố vấn học tập nhằm giúp sinh viên tháo gỡ ngay những khó khăn gặp 
phải; nâng cấp các trang thiết bị để đáp ứng tốt nhất yêu cầu đặt ra của các môn học; tổ 
chức thêm nhiều hoạt động chia sẻ phương pháp học tập hiệu quả (bên cạnh đợt tập huấn 
đầu năm học) để các sinh viên thực sự nắm được cách chủ động sắp xếp thời gian, lên kế 
hoạch học tập cho mình,… 
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XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG MẪU THEO CDIO 
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TÓM TẮT 
 
Trong cách tiếp cận CDIO, chương trình đào tạo tích hợp (Integrated curriculum) có một vai 
trò quan trọng nhằm bảo đảm thực hiện được các chuẩn đầu ra đã xác định.  Nội dung 
chương trình phải có sự liên kết giữa các môn học và phải bảo đảm tích hợp được việc 
giảng dạy kiến thức khoa học kỹ thuật, kỹ năng CDIO, kỹ năng cộng đồng và thái độ nghề 
nghiệp đúng.  Mỗi môn học là một mắt xích của chuỗi liên kết chặt chẽ các môn học của 
chương trình tích hợp. Trong bài báo này chúng tôi trình bày một số kinh nghiệm trong việc 
xây dựng đề cương môn học theo cách tiếp cận CDIO. Đề cương phải thể hiện được khớp 
nối với các môn học khác trong chương trình. Các chuẩn đầu ra của môn học phải được xác 
định phù hợp trong ngữ cảnh của chuẩn đầu ra của cả chương trình đào tạo. Đề cương phải 
bảo đảm thể hiện được sự tương hợp giữa ba yếu tố quan trọng: nội dung giảng dạy nhằm 
đạt được chuẩn đầu ra của môn học, phương pháp giảng dạy/học tập để có thể đạt được 
các chuẩn đầu ra đã nêu và phương pháp đánh giá để đánh giá hiệu quả giảng dạy. Chúng 
tôi đã xây dựng được một mẫu (template) đề cương môn học để hỗ trợ giảng viên có thể 
soạn thảo một đề cương môn học phù hợp với các yêu cầu của cách tiếp cận CDIO.  
 
 
TỪ KHÓA 
 
CDIO course syllabus, integrated curiculum 
 
 
GIỚI THIỆU 
 
Việc xây dựng một đề cương môn học tưởng chừng như là một công việc quá quen thuộc 
và dễ dàng đối với mọi giảng viên. Nhưng thực sự đa số các đề cương môn học hiện nay chỉ 
tập trung liệt kê các tri thức sẽ được dạy theo cấu trúc chương, bài. Hay nói cách khác, 
chúng ta nêu nội dung (WHAT) mà giảng viên sẽ dạy trong môn học. Chúng thiếu hẳn hoặc 
không tường minh việc trình bày mục tiêu (OUTCOME) tại sao chúng ta dạy nội dung đó, 
làm thế nào (HOW) dạy chúng?, chúng ta mong muốn sinh viên nắm các nội dung đó đến 
mức nào (LEVEL)?, và làm sao đánh giá (ASSESEMENT) là chúng ta có đạt được mong 
muốn hay không?. Trong cách tiếp cận CDIO chúng ta mong muốn có thể tích hợp việc 
giảng dạy kiến thức với đào tạo kỹ năng cá nhân, kỹ năng cộng đồng. Bên cạnh đó, chúng ta 
cũng mong muốn tích hợp giảng dạy kiến thức với việc xây dựng khả năng: Hình thành vấn 
đề (Conceive), Thiết kế (Design), Triển khai (Implemantaion) và Vận hành (Operation) ở sinh 
viên.  
 
Đề cương CDIO, tiêu chuẩn II, đã xác định giúp chúng ta một khung các tri thức, kỹ năng, 
thái độ mà một sinh viên công nghệ phải có, từ khung chung đó, chúng ta xác định chuẩn 
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đầu ra (Learning Outcome) cho chương trình đào tạo phù hợp cho chúng ta. Các chuẩn đầu 
ra của môn học phải được xác định theo các mức độ nhận thức (theo Bloom Taxonomy), 
được thể hiện bằng các động từ cụ thể để diễn đạt mức độ chúng ta mong muốn sinh viên 
đạt được. Vì vậy việc xác định chuẩn đầu ra cho môn học không phải là một công việc dễ 
dàng, nó phải được thực hiện trên quan điểm lấy sinh viên làm trung tâm, xác định những gi 
mà sinh viên cần và phù hợp cho họ, chứ không theo cách tiếp cận lấy giáo viên làm trung 
tâm là dạy cái giáo viên cho là hợp lý và tâm đắc. 
 
Việc xác định được chuẩn đầu ra cho môn học mới chỉ đáp ứng cho câu hỏi dạy cái gì 
(WHAT) và ở mức độ (LEVEL) nào?. Công việc tiếp đến là phải xác định phương pháp dạy 
và học (Teaching/Learning Activities) để có thể dạy được các chuẩn đầu ra đó, cuối cùng là 
phương pháp đánh giá nào được sử dụng để đánh giá hiệu quả của việc dạy và học. 
 
Trong bài báo này chúng tôi trình bày một số kinh nghiệm của chúng tôi trong việc xây dựng 
một đề cương môn học mẫu theo CDIO. Đầu tiên, chúng tôi xác định lại cho rõ khái niệm 
tích hợp trong CDIO. Chúng tôi trình bày lại các mức độ nhận thức để làm cơ sở cho việc 
xác định các chuẩn đầu ra của môn học. Phần quan trọng là sự tương hợp giữa ba yếu tố: 
chuẩn đầu ra, phương pháp dạy/ học và phương pháp đánh giá. Cuối cùng, chúng tôi trình 
bày một đề cương mẫu mà chúng tôi đã xây dựng và sử dụng tại Khoa Công nghệ thông tin, 
trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 
 
 
SỰ TÍCH HỢP TRONG CDIO 
 
Ý tưởng quan trọng trong CDIO là sự tích hợp (Integration). Tiêu chuẩn thứ III của CDIO là 
"Chương trình tích hợp" (Intergration Curiculum). Vậy ý tưởng này là gì?, tích hợp cái gì? và 
tích hợp ra sao?. 
 
Chúng ta có ba thành phần cần phải được tích hợp với nhau theo quan điểm của cách tiếp 
cận hệ thống, để ba thành phần này tương hỗ lẫn nhau chứ không là một sự gộp lại đơn 
giản. Thành phần thứ nhất là tri thức của lĩnh vực, thành phần thứ hai là các kỹ năng cá 
nhân, kỹ năng cộng đồng (tạm xin được gọi chung từ đây về sau là "kỹ năng mềm") và thành 
phần thứ ba là kỹ năng xây dựng một sản phảm, một hệ thống hay nói cách khác là kỹ năng 
C, D, I, O. 
 
Vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi, sự tích hợp ở đây có thể được hiểu theo nhiều nghĩa 
 
1. Tích hợp đào tạo kỹ năng cá nhân, kỹ năng cộng đồng vào trong việc truyền thụ tri thức 
khoa học và công nghệ. 
2. Tích hợp các kỹ năng C, D, I, O vào các môn học trong suốt chương trình để sinh viên có 
thể hình thành các kỹ năng này. 
 
Trong sự tích hợp đó, lấy cái gì làm chuẩn, làm thành phần chủ đạo?, chắc chắn đó sẽ là tri 
thức của lĩnh vực. Vì vậy, việc tích hợp hai thành phần còn lại vào thành phần chính này 
phải được xác định ở cả trên hai mức độ: mức chương trình và mức môn học. 
 
Ở mức độ chương trình, chúng ta phải kết nối các môn học về tri thức lĩnh vực, tích hợp đào 
tạo kỹ năng mềm và kỹ năng CDIO vào cả chương trình để đạt được các chuẩn đầu ra đã 
xác định. 
 
Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi chỉ tập trung trao đổi về sự tích hợp ở mức độ môn 
học. Nghĩa là làm sao chúng ta có thể tích hợp các kỹ năng mềm, kỹ năng CDIO trong nội bộ 
tri thức của một môn học trong sự tương quan mật thiết với các môn học khác. 

Hộ
i n

gh
ị C

DIO
 Toà

n q
uố

c 2
01

2, 

ĐHQG-H
CM, 2

3-2
4/ 

8/ 
20

12



Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012, ĐHQG-HCM, 23-24/ 8/ 2012 251 

 
 
XÁC ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA CHO MÔN HỌC 
 
Việc đầu tiên trong xây dựng đề cương môn học là phải xác định các kiến thức, kỹ năng, thái 
độ mà sinh viên cần phải đạt được sau khi học môn học (Student Learning Outcome). Các 
chuẩn đầu ra này phải được xác định một cách cụ thể, diễn đạt bằng các động từ cụ thể để 
có thể từ đó xác định các minh chứng tương ứng cho việc đánh giá. Vì vậy trong phần này 
chúng tôi sẽ trình bày sơ lược lại về các mức độ tiếp nhận tri thức, các động từ diễn đạt cho 
các mức độ đó. Điều này sẽ giúp cho các giảng viên xác định và viết chuẩn đầu ra của môn 
học một cách dễ dàng hơn. 
 
 
CÁC MỨC ĐỘ TRI THỨC 
 
Các mức độ tiếp nhận tri thức của sinh viên có thể được biển diễn theo tháp Bloom's 
taxonomy như trong hình 1. Mức độ đơn giản nhất là ghi nhớ các tri thức (Knowledge/Facts) 
được dạy, tiếp theo là có thể hiểu (Comprehension) được các tri thức đó, tiếp đến có thể áp 
dụng (Application) các tri thức đã học cho một vấn đề tương tự, cho đến các mức cao hơn 
như có thể phân tích (Analysis), tổng hợp (Synthesis) và đánh giá (Evaluation). Chúng ta 
nên xác định rõ mức độ mà chúng ta muốn sinh viên đạt được là mức độ nào?. 
 

 
Hình 1. Bloom's taxonomy [4] 

 
 

CÁC ĐỘNG TỪ CỤ THỂ DIỄN ĐẠT CHO TỪNG MỨC ĐỘ 
 
Chuẩn đầu ra của môn học nếu chỉ dừng ở các mức độ trên thì còn quá chung chung và rất 
khó cho việc đánh giá sau này. Ví dụ, thế nào được gọi là Hiểu (Comprehension)?, vì vậy 
chúng ta cần chi tiết hơn nữa các mức độ trong hình 1 ở trên thành các động từ cụ thể như 
được mô tả trong bảng sau: 

 
 
 

Julie Scott, Instructional Technology Center www.wmich.edu/imi/teaching/blooms-
pryamid.html 
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Bảng 1. Bloom's Taxonomy Verbs Appropriate for Technical Topics [4] 

 
0BMỨC ĐỘ 1BNHÓM 2BĐỘNG TỪ 

Tri thức: Nhớ được các chất liệu đã học trước đó   
 Nhận diện nhận diện, nhắc lại, gạch dưới, chọn, gọi tên 
 Liệt kê liệt kê, ghi nhận, lặp lại, tái tạo, nêu lên, phác thảo 
 Mô tả định nghĩa, mô tả 
 So khớp sắp xếp, so khớp, xác định, chỉ ra  

Hiểu: có khả năng nắm bắt ngữ nghĩa của chất liệu  
 Định vị và phân 
lớp 

sắp xếp, phân lớp, xác định, chỉ ra, định vị, sắp xếp 

 Diễn giải thảo luận, diễn giải, trình bày, cho ví dụ, báo cáo, tóm tắt 
 Diễn dịch chuyển đổi, phân giải, diễn dịch, viết lại, phát biểu lại, chú giải 
 Nội suy nội suy, suy dẫn 
 Ngoại suy mở rộng, ngoại suy, tổng quát hoá, dự đoán, minh hoạ 

Áp dụng: Có khả năng sử dụng trong một tình huống mới và cụ thể   
 Chuẩn bị chọn, chuẩn bị, lập kế hoạch, phác thảo 
 Sử dụng áp dụng, thay đổi, triển khai, thao tác, chỉnh sửa, vận hành, sử dụng, 

xây dựng 
 Thực hiện minh họa, thực thi, trình bày, sinh ra, ước lượng, chỉ đạo 
 Giải quyết tính toán, đo lường, giải 

Phân tích: Có khả năng phân rã thành thành phần   
 Phân tích phân tích, đánh giá, tính toán, khảo nghiệm, thực nghiệm 
 Phân lớp Phân rã, phân lớp, sơ đồ hoá, đánh giá, phác thảo, tách, chia nhỏ 
 Phân biệt so sánh, tìm sự khác nhau, phân biệt, điều hoà, chỉ ra 

Tổng hợp: Có khả năng tích hợp các thành phần để hình thành cái mới   
 Lập kế hoạch chọn , lập kế hoạch, đề xuất 
 Tạo  tổng hợp, tạo, thiết kế, hình thành, tổng quát hoá, khám phá, viết, khởi 

tạo 
 Xây dựng sắp xếp, lắp ráp, xây dựng, tổ hợp, quản lý, tổng hợp, khởi tạo 
 Tái sắp xếp hiệu chỉnh, tái sắp xếp, tái xây dựng, tái tổ chức, xem lại, viết lại 

Đánh giá: Có khả năng đánh giá giá trị của chất liệu   
 Kiểm định kiểm định, kết luận, ước lượng, dự đoán, cho điểm 
 Đánh giá tấn công, phê phán, đánh giá 
 Bảo vệ giải thích, hỗ trợ, diễn giải, bảo vệ, chứng tỏ 
   

 
Các chuẩn đầu ra của môn học nên được diễn đạt bằng những động từ cho từng nhóm và 
mức độ mà người soạn đề cương muốn sinh viên đạt được sau khi theo học môn học. Các 
chuẩn đầu ra của môn học phải là sự chi tiết hoá (phù hợp) của các chuẩn ra của toàn 
chương trình đào tạo đã được xác định. 
 
 
SỰ TƯƠNG HỢP TRONG HÌNH THÀNH TRI THỨC 
 
Trong phần trên chúng tôi đã đề cập đến vấn đề xác định chuẩn đầu ra cho môn học, nghĩa 
là chúng ta đã xác định được cái (WHAT) mà sinh viên cần đạt được. Trong phần này chúng 
ta sẽ trả lời câu hỏi làm thế nào (HOW) để sinh viên có thể đạt được các chuẩn đầu ra đã 
xác định và làm thế nào để đánh giá kết quả đạt được của các sinh viên. Đây chính là sự 
tương hợp (Alignment) cần có giữa ba yếu tố: 
- Chuẩn đầu ra cần đạt được (Student Learning Outcome). 
- Phương pháp dạy/ học (Teaching/Learning Activities). 
- Phương pháp đánh giá (Assesement). 
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Hình 2. Sự tương hợp trong xây dựng đề cương [4]. 

 
Các hoạt động dạy và học 
 
Cách tiếp cận CDIO nhấn mạnh đến vai trò của sinh viên trong quá trình hình thành tri thức. 
Người giảng viên giữ vai trò như người gợi mở, hướng dẫn, hỗ trợ để sinh viên có thể đạt 
được các chuẩn đầu ra của môn học. Vì vậy các phương pháp học tập chủ động (Active 
learning) phù hợp cho cách tiếp cận này. Phương pháp dạy/ học có thể tổng quát hoá trong 
bốn mô hình dạy/học như sau: 
 
- Học từ các khái niệm tổng quát, trừu tượng (Giảng viên trình bày). 
- Học từ các kinh nghiệm cụ thể (Sinh viên làm cụ thể để có trải nghiệm thật). 
- Học từ các hoạt động thực nghiệm (Bài tập ở phòng Lab sinh viên tự làm). 
- Học từ việc quan sát (Giảng viên triển khai công việc, sinh viên quan sát và học). 
 
Mỗi chủ đề của một môn học đều có thể chọn xuất phát điểm từ một trong bốn mô hình trên. 
Một cách làm lâu nay chúng ta vẫn áp dụng là: giảng viên dạy lý thuyết trước, giảng viên làm 
minh họa cho sinh viên xem, sinh viên tự làm lại bài thực hành trên lab và học trực tiếp, kiểm 
chứng lại lý thuyết thông qua các trải nghiệm cụ thể của mình. Tuy nhiên, xuất phát điểm 
không phải luôn luôn là dạy lý thuyết trước. Sinh viên có thể trải nghiệm qua một kinh 
nghiệm thực hiện cụ thể, giáo viên gợi ý, để sinh viên tự rút ra tri thức, trừu tượng hoá và 
tổng quát hoá vấn đề mình đã gặp trong trải nghiệm cụ thể đó. 

  

 
Hình 3. Bốn mô hình dạy/học [4] 
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Đánh giá hiệu quả học tập 
 
Để đánh giá hiệu quả học tập chúng ta phải xác định các tiêu chí đánh giá (Rubric) cho từng 
chuẩn đầu ra, với mỗi tiêu chí chúng ta phải xác định chuẩn (mức độ đạt) và các mức khác. 
Ứng với mỗi tiêu chí và một mức độ đánh giá, chúng ta phải xác định cụ thể các minh chứng 
để đánh giá. Các minh chứng ở đây là các kết quả có được từ việc áp dụng các phương 
pháp đánh giá khác phù hợp khác nhau. 
 
Ví dụ 1. Đánh giá dựa trên chuẩn đầu ra. 
 

Bảng 2. Một ví dụ bảng đánh giá cho một chuẩn đầu ra của môn học 
 

Mức độ Xuất sắc Giỏi Khá Đạt 
Tiêu chuẩn 100% 80-99% 79-60% 50-59% 
Tiêu chuẩn 1 Minh chứng    
Tiêu chuẩn 2  Minh chứng   

 
Cách đánh giá theo từng chuẩn đầu ra như trên có thể là quá chi tiết và khó tổng hợp. 
Chúng ta có thể áp dụng cách thứ hai như sau. Từ các chuẩn đầu ra xác định các hoạt động 
đánh giá, để đánh giá hiệu quả đạt được của các chuẩn đầu ra, ứng với mỗi hoạt động sẽ 
xác định minh chứng dựa vào đó giảng viên sẽ đánh giá theo các chuẩn đầu ra liên quan 
đến hoạt động đó và các mức đánh giá tương ứng. Bảng đánh giá tổng hợp có thể được 
minh hoạ như trong ví dụ 2 dưới đây 
 
Ví dụ 2. Đánh giá theo các minh chứng tương ứng cho các chuẩn đầu ra. 
 

Bảng 3. Một ví dụ đánh giá dựa trên các minh chứng đã xác định 
 

Minh chứng Chuẩn đầu ra 1 Chuẩn đầu ra 2 ….. Chuẩn đầu ra n Tổng 
 1 2 3 4      1 2 3 4  
Bài tập 1   x           % 
Bài tập 
thuyết  trình 

             % 

.....               
Bài tập lớn 1               
.....               
Bài thi cuối 
khoá 

              

Tổng kết              100% 
 

Việc đánh giá phải được làm liên tục. Từ các bảng đánh giá cho các chuẩn đầu ra, chúng ta 
sẽ có đánh giá tổng hợp kết quả học tập của sinh viên.  
 
 
ĐỀ CƯƠNG MẪU 
 
Từ những kiến thức lý thuyết về các điểm chính của một đề cương môn học phải có như đã 
trình bày ở trên, chúng tôi đã xây dựng một đề cương mẫu, để các giảng viên trong Khoa 
Công nghệ thông tin có thể dễ xây dựng một đề cương môn học mới. 
 
Mẫu đề cương chúng tôi xây dựng gồm các phần chính như sau: 
 

1. Thông tin chung về môn học. 
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Phần này chứa các thông tin chung về môn học như: tên môn, số tín chỉ, tính chất của 
môn học, điều kiện đăng ký... 
 
2. Mục tiêu môn học. 
Một đoạn tóm tắt mục tiêu của môn học.  
 
3. Chuẩn đầu ra của môn học. 
Chuẩn đầu ra của môn học được xác định tương ứng với các chuẩn đầu ra của chương 
trình. Các chuẩn đầu ra được chia làm 4 nhóm chính: 
- Kiến thức căn bản và chuyên môn. 
- Kỹ năng cá nhân. 
- Kỹ năng cộng đồng. 
- Kỹ năng C,D,I,O. 
 
4. Nội dung môn học 
Phần này là nội dung chính của môn học được chia theo chương, mục. Ứng với mỗi 
chương mục là các chuẩn đầu ra mà khi học xong chương đó sinh viên cần đạt được. 
Việc này giúp xác định sự tích hợp đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng CDIO ở mức độ 
chương. Nội dung kiến thức chương thể hiện chuẩn đầu ra về kiến thức lĩnh vực, bên 
cạnh đó là chuẩn đầu ra về kỹ năng tích được tích hợp vào nội dung này. 
 
Ví dụ 3: 
 
Chương LO về kiến thức LO về kỹ năng 

mềm 
LO về kỹ năng 
cộng đồng 

LO về kỹ năng 
CDIO 

Chương I. Giới 
thiệu về máy 
tính 

- liệt kê được 
các thế hệ máy 
tính (1.1) 

- chuẩn bị bài 
thuyết trình 
(2.1) 

- tổ chức nhóm 
(3.1) 

- Nhận biết 
vấn đề 
(4.1) 

 
5. Kế hoạch giảng dạy chi tiết. 
Phần này trình bày kế hoạch giảng dạy chi tiết cho từng nội dung. Với mỗi nội dung phải 
xác định các hoạt động dạy/học tương ứng, phương pháp đánh giá. Mỗi nội dung này 
thường là một buổi học.  
 
Chủ đề/ bài Thuộc 

về 
chương 

Hoạt động dạy/học Cách đánh giá liên quan đến 
chuẩn đầu ra 

Các thế hệ máy 
tính 

I - Giáo viên giảng và 
trao đổi 
- Sinh viên đọc tài liệu 
và trao đổi 

- Trình bày tại 
lớp : liệt kê các 
thế hệ máy tính 

1.1 
2.2 
3.1 
 

 
6. Cách đánh giá 
Phần này mô tả cách đánh giá cho toàn môn học, theo từng minh chứng và chuẩn đầu ra 
và tổng hợp nên đánh giá cuối cùng. 
 

Đánh giá Chuẩn đầu ra 
1(%) 

Chuẩn đầu ra 2 
(%) 

…. Chuẩn đầu ra 
n(%) 

Tổng kết 

 1 2 3 4      1 2 3 4  
Bài tập 1   x            
Bài tập 
thuyết  
trình 

              

.....               
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Bài tập 
lớn 1 

     x         

.....               
Bài thi 
cuối khoá 

              

Tổng hợp 
theo LO 

 x    x      x   

Tổng kết  <điểm tổng kết>  
 
7. Tài liệu tham khảo  
Danh sách sách giáo khoa (text books) và các sách tham khảo 
 
 

KẾT LUẬN 
 
Trong bài báo này chúng tôi đã trình bày các vấn đề quan trọng trong việc xây dựng một đề 
cương môn học theo CDIO. Từ việc xác định các chuẩn đầu ra cho môn học sao cho có sự 
tích hợp kiến thức với kỹ năng mềm và kỹ năng CDIO. Chúng tôi cũng đã đề cập đến sự 
tương hợp giữa chuẩn đầu ra đã xác định với các hoạt dộng dạy/học nhằm đạt được các 
chuẩn đầu ra đó và cách đánh giá thích hợp để đánh giá hiệu quả của việc dạy/học. Trên 
những yêu cầu như trên của một đề cương, chúng tôi cũng đã trình bày một mẫu đề cương 
mà chúng tôi đã xây dựng. Mẫu đề cương này dù chưa hoàn hảo nhưng cũng đã thể hiện 
được cái nội dung chính của một đề cương môn học theo CDIO. 
Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ xây dựng một công cụ phần mềm giúp cho các giảng viên 
soạn đề cương môn học được dễ dàng hơn và có thể kiểm tra các mâu thuẫn, trùng lắp 
trong nội bộ một môn cũng như trên toàn thể chương trình đào tạo 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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Norman & Richard E. Mayer, How Learning Works: Seven Research-Based Principles for 
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TIẾP CẬN CDIO – CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN  
GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

 
 
 

Trần Mai Ước 
 

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 
 

Đinh Văn Nhượng 
 

Trường Đại học Sao Đỏ, Hải Dương 
 
 
TÓM TẮT 
 
Giai đoạn hiện nay, yêu cầu cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo theo xu hướng hội nhập 
với khu vực và thế giới đã trở nên bức thiết và khẩn cấp đối với đại học của nước ta. Trong 
bối cảnh đó, đào tạo theo nhu cầu của xã hội, phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội, 
nhu cầu của doanh nghiệp đã trở thành nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội thì việc tiếp cận CDIO là cách tiếp cận phát triển, phù hợp xu thế, khuynh hướng phát 
triển của thế giới, gắn phát triển chương trình với chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo dục 
đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực cao 
đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và phát triển nhanh, bền vững của nước nhà trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. 
 
 
TỪ KHÓA:  
 
CDIO, mô hình CDIO, đào tạo, đào tạo theo nhu cầu xã hội 
 
 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
 
Bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, giáo dục đã trở thành nhân tố quyết định đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội và sự chuyển biến tích cực của nền giáo dục Việt Nam trong giai 
đoạn vừa qua cũng đạt được những thành quả nhất định, được xã hội ghi nhận. Để nâng 
cao chất lượng đào tạo, đáp ứng hơn nữa nhu cầu của xã hội trong giai đoạn mới, thì việc 
tiếp cận CDIO là cách tiếp cận phát triển, phù hợp xu thế, khuynh hướng phát triển của thế 
giới, gắn phát triển chương trình với chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo dục đại học, góp 
phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học hiện nay, đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của xã hội trong quá trình hội nhập.  
 
Thế kỷ XXI, thế kỷ trí tuệ, con người giữ vai trò quyết định, sự phát triển với xu thế toàn cầu 
hóa, phát triển kinh tế tri thức, công nghệ cao, nhất là công nghệ thông tin, hình thành nền 
văn minh trí tuệ. Đây cũng là giai đoạn mà xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế 
vừa mở ra thời cơ vừa đặt các trường Đại học của Việt Nam đứng trước những thách thức 
lớn cần phải vượt qua nhằm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là 
nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại [3, 320]; tạo tiền đề bền vững chắc để phát triển cao hơn 
trong giai đoạn sau [4, 19].  
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Trong bối cảnh đó, giáo dục – đào tạo, đặc biệt là việc đào tạo theo nhu cầu của xã hội, phát 
triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội [4, 48], nhu cầu của doanh nghiệp đã trở thành 
nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thì việc tiếp cận CDIO là cách tiếp 
cận phát triển, phù hợp xu thế, khuynh hướng phát triển của thế giới, góp phần nâng cao 
chất lượng giáo dục đại học lên một tầm cao mới. Các nước trên thế giới kể cả những nước 
đang phát triển đều coi giáo dục là nhân tố hàng đầu quyết định sự phát triển nhanh và bền 
vững của mỗi quốc gia. Do xác định giáo dục và đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng của 
cách mạng Việt Nam. Bắt đầu từ Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV của Đảng (1979) đã ra 
quyết định số 14-NQTƯ về cải cách giáo dục với tư tưởng: Xem giáo dục là bộ phận quan 
trong của cuộc cách mạng tư tưởng; thực thi nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ từ 
nhỏ đến lúc trưởng thành; thực hiện tốt nguyên lý giáo dục học đi đôi với hành, giáo dục kết 
hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội. Tư tưởng chỉ đạo trên được phát 
triển bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu thực tế qua các kỳ Đại hội VI, VII, VIII. 
Đại hội IX chủ trương “phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan trọng 
thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nhân tố con 
người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” [3, 108]. 
Đại hội X của Đảng đã xác định mục tiêu giáo dục là nhằm bồi dưỡng thế hệ trẻ tinh thần 
yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, lý tưởng chủ nghĩa xã hội, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp 
luật, tinh thần hiếu học, ý chí tiến thủ lập nghiệp, không cam chịu nghèo nàn, đào tạo lớp 
người lao động có kiến thức cơ bản, làm chủ năng lực nghề nghiệp, quan tâm hiệu quả thiết 
thực, nhảy cảm với chính trị, có ý chí vươn lên về khoa học – công nghệ. Nhằm đáp ứng yều 
cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xu thế đổi mới, hội nhập kinh 
tế quốc tế, Đảng ta chủ trương phát triển nền giáo dục khoa học, đại chúng, hướng đến xây 
dựng một xã hội học tập thực thụ: “tạo điều kiện để toàn xã hội học tập và học tập suốt đời” 
[2, 206-207]. Mới đây, tại Đại hội XI của Đảng cũng đã nhấn mạnh một trong ba khâu đột 
phá chiến lược phát triển kinh tế -  xã hội 2011 – 2020 đó chính là: Phát triển nhanh chóng 
nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản 
và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát 
triển và ứng dụng khoa học, công nghệ [3, 106], tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ 
bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại [3, 320].  
 
 
NỘI DUNG TIẾP CẬN MÔ HÌNH CDIO 
 
Có thể nói rằng, một khi nguồn nhân lực đã được khẳng định là chìa khóa thắng lợi trong 
cạnh tranh kinh tế thì hậu quả của khủng hoảng, tụt hậu trong giáo dục – đào tạo mà trực 
tiếp là đào tạo đại học đối với phát triển kinh tế là vô cùng nặng nề.Chính vì vậy, chủ trương 
hướng toàn bộ nền đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cho mục tiêu đáp ứng nhu 
cầu của xã hội mà trước hết là nhu cầu của doanh nghiệp, đối tượng có nhu cầu lớn nhất về 
nhân lực đã qua đào tạo, hay nói một cách nôm na là chuyển từ "đào tạo cái mình có" sang 
"đào tạo cái mà xã hội (cụ thể ở đây là doanh nghiệp) cần" theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại 
hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế” [4, 48]  và việc vận dụng các nguyên tắc 
của của thị trường trong đào tạo và sử dụng là cần thiết. Nó không những giải quyết nhanh 
chóng vấn đề nguồn nhân lực của hiện tại mà còn trở thành một động lực to lớn thúc đẩy 
nước ta phát triển nhanh và bền vững.  
 
Khái niệm mô hình CDIO 
 
CDIO được viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Conceive - Design - Implement - Operate (Nghĩa 
là: hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành). CDIO là một đề xướng  xuất phát từ 
ý tưởng của các khối ngành kỹ thuật thuộc trường Đại học Kỹ thuật Massachusetts, Mỹ phối 
hợp với các trường đại học Thụy Điển 
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Bản chất mô hình CDIO 
 
Đây là một phương pháp luận giúp giải quyết được hai vấn đề then chốt là: 
 
- Dạy sinh viên điều gì (Dạy cái gì ?)  
- Làm thế nào để sinh viên lĩnh hội được tri thức (Dạy như thế nào ?). 
 
Phương pháp này đã xây dựng một hệ thống các mục tiêu giáo dục gồm 12 tiêu chuẩn (1: 
Bối cảnh; 2: Chuẩn đầu ra; 3: Chương trình đào tạo tích hợp; 4: Giới thiệu về kỹ thuật; 5: Các 
trải nghiệm thiết kế - triển khai; 6: Không gian làm việc kỹ thuật; 7: Các trải nghiệm học tập 
tích hợp; 8: Học tập chủ động; 9: Nâng cao năng lực về kỹ năng của giảng viên; 10: Nâng 
cao năng lực giảng dạy của giảng viên; 11: Đánh giá học tập; 12: Kiểm định chương trình) đề 
cập đến triết lý chương trình, phát triển chương trình đào tạo phù hợp, chương trình đào tạo 
từ căn bản đến nâng cao, không gian học tập, đánh giá chương trình học, giáo trình tích hợp 
hay phương pháp dạy và học chủ động… Hệ thống mục tiêu giáo dục được thể hiện qua 
bảng 1 [8] 

Bảng 1 

 
So với phương pháp giảng dạy hiện nay là đưa ra chương trình đào tạo rồi xác định chuẩn 
đầu ra khiến cho các doanh nghiệp khó tuyển dụng nhân sự, nhất là nguồn nhân lực cấp cao 
hoặc buộc phải đào tạo bổ sung sau khi tuyển dụng. Đê khắc phục tồn tại đó, thì mô hình 
CDIO giúp cho việc đào tạo và cung cấp nhân lực đạt chất lượng cao hơn vì sâu sát với yêu 
cầu thực tế mà nhà tuyển dụng đòi hỏi. 
 
Sơ đồ mô hình CDIO 
 
Mô hình CDIO dựa trên chuẩn đầu ra của mỗi ngành nghề, mỗi trường để thiết kế các 
chương trình đào tạo phù hợp và trên thực tế thì mô hình CDIO là đào tạo theo nhu cầu của 
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xã hội, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và nhà sử dụng nguồn lực, thông 
qua điều tra khảo sát để xây dựng mục tiêu và nội dung đào tạo. Trong trường hợp nào đó, 
xét về bản chất chúng ta có thể  khẳng định rằng chương trình đào tạo này nhằm trang bị “kỹ 
năng cứng” và “kỹ năng mềm” cho người học, ngoài ra, mô hình CDIO còn giúp nhìn nhận 
toàn diện hơn về phương pháp giảng dạy và học tập cũng như đánh giá sinh viên hay năng 
lực của giảng viên. Trên thế giới hiện nay, chương trình đào tạo theo mô hình này cũng 
đang được mở rộng tại hơn 40 trường đại học. Có thể nói rằng, CDIO là một giải pháp nâng 
cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế 
nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo. Quy trình này được xây dựng một cách khoa 
học, hợp lý, logic và về phương pháp tổng thể mang tính chung hóa có thể áp dụng để xây 
dựng quy trình chuẩn cho nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau ngoài ngành kỹ sư (với những 
sự điều chỉnh, bổ sung cần thiết) [7, 53]. Sinh viên trong chương trình đào tạo theo cách tiếp 
cận CDIO được phát triển và cần đạt được bốn năng lực chính (hay còn gọi là chuẩn đầu ra) 
khi tốt nghiệp. Chúng bao gồm: Khối kiến thức (lý thuyết) và lập luận ngành; Các kỹ năng và 
phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp; Các kỹ năng và phẩm chất xã hội; Năng lực áp dụng 
kiến thức vào thực tiễn (năng lực C-D-I-O) đặt trong bối cảnh xã hội và doanh nghiệp. Bốn 
năng lực chính này được xây dựng đến cấp độ rất chi tiết nên rất cụ thể và riêng biệt cho 
từng ngành hay từng chương trình đào tạo. Một chương trình đào tạo hướng tới việc đạt 
được bốn năng lực chính này sẽ giúp sinh viên có được các kỹ năng cứng và mềm cần thiết 
khi ra trường và đáp ứng được yêu cầu của xã hội cũng như bắt nhịp được với những thay 
đổi của môi trường xung quanh, góp phần đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho xã hội. 
 
 Sơ đồ mô hình CDIO có thể được mô tả qua hình 1 [8] 

 
Hình 1. Sơ đồ quy trình CDIO 

 
 

LỢI ÍCH TRONG VIỆC TIẾP CẬN MÔ HÌNH CDIO VÀO GIẢNG DẠY 
 
Lợi ích thứ nhất: Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO gắn với nhu cầu người tuyển dụng, từ 
đó giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo của nhà trường và yêu cầu của nhà sử dụng 
nguồn gốc nhân lực: Có thể nói rằng, giữa nguồn lao động với phát triển kinh tế thì nguồn 
lao động luôn luôn đóng vai trò quyết định đối với mọi hoạt động kinh tế trong các nguồn lực 
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để phát triển kinh tế. Vai trò quyết định đó được thể hiện rõ trước hết là, nguồn nhân lực 
chất lượng cao, đây là nguồn lực chính quyết định quá trình tăng trưởng và phát triển kinh 
tế- xã hội[7, 38.8], do vậy, triển khai “chạy” mô hình CDIO là một chương trình có tầm nhìn 
chiến lược tích cực, việc đào tạo theo cách tiếp cận CDIO gắn với nhu cầu của người tuyển 
dụng, từ đó giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo của nhà trường và yêu cầu của nhà sử 
dụng nguồn nhân lực. 
 
Lợi ích thứ hai: Đào theo cách tiếp cận CDIO sẽ giúp người học phát triển toàn diện với 
các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm giúp người học nhanh chóng thích ứng với môi trường 
làm việc luôn thay đổi:  
 
Lợi ích thứ ba: Đào tạo theo cách tiếp cân CDIO sẽ giúp cho việc xây dựng chương trình 
đào tạo theo một quy chuẩn, các công đoạn của quá trình đào tạo sẽ có tính liên thông và 
gắn kết chặt chẽ  
 
Có thể khẳng định rằng, việc tiếp cận CDIO là cách tiếp cận phát triển, phù hợp xu thế phát 
triển của thế giới, gắn phát triển chương trình với chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo dục 
đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học lên một tầm cao mới, đặc biệt là 
trong giai đoạn mà vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, 
trong đó có nhu cầu của các doanh nghiệp đang đặt ra rất “nóng” như hiện nay.  
 
 
BÀN VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DẠY CÁI GÌ? DẠY NHƯ THẾ NÀO ĐỂ TIẾP CẬN CDIO  
 
Giải quyết vấn đề: Dạy cái gì? 
 
Nội dung cần dạy, nội dung cần học đều xuất phát từ trong chương trình đào tạo, phải chú ý 
đến kiến thức nền tảng chứ không phải kiến thức về một quy trình cụ thể, vì kiến thức nền 
tảng tạo cho sinh viên có một nền tảng vững chắc để có thể học tập, nghiên cứu, tìm tòi 
những cái cụ thể khác. Tương tự như vậy, kỹ năng cơ bản (ví dụ như: kỹ năng đọc hiểu, kỹ 
năng về một ngoại ngữ quan trọng, kỹ năng giao tiếp…chứ không phải là kỹ năng sử dụng 
một cái máy cụ thể, thao tác một quy trình cụ thể) là công cụ để học tập suốt đời. Trong môn 
học/học phần có rất nhiều nội dung, rất nhiều vấn đề để học, người giảng viên phải biết chọn 
nội dung gì, vấn đề gì để sinh viên được rèn luyện năng lực tư duy cao nhất, được học cách 
học tốt nhất. Bên cạnh đó, bằng cách khêu gợi sự tò mò, nêu vấn đề, tạo ra sự hấp dẫn của 
tri thức và tấm gương học tập của mình tạo nên niềm say mê học tập cho sinh viên. Kết thúc 
mỗi buổi lên lớp phải giao bài tập về nhà cho học sinh sinh viên, hướng dẫn họ cách tìm đọc 
tài liệu tham khảo tại trung tâm thông tin thư viện, tìm đọc tài liệu trên trang website…, thông 
qua đó học sinh sinh viên chuyển từ việc thụ động lĩnh hội kiến thức sang chủ động lĩnh hội 
và tìm kiếm kiến thức nhằm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, nhằm giải 
quyết mục tiêu: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khảng định mình 
 
Giải quyết vấn đề dạy như thế nào? 
 
Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2 tháng 11 năm 2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện nền 
giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đã khảng định: Đổi mới giáo dục đại học phải đảm 
bảo tính thực tiễn, hiệu quả và đồng bộ...Phải tiến hành đổi mới từ mục tiêu, quy trình, nội dung 
đến phương pháp dạy và học...Nghị quyết đã chỉ rõ: “Triển khai đổi mới phương pháp đào tạo 
theo 3 tiêu chí: trang bị cách học; phát huy tính chủ động của người học; sử dụng công nghệ thông 
tin và truyền thông trong hoạt động dạy và học. Khai thác các nguồn tư liệu trên mạng internet. 
Lựa chọn, sử dụng các chương trình, giáo trình của các nước tiên tiến”. Đây cũng chính là tư 
tưởng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về đổi mới phương pháp giáo dục, chính là giải quyết vấn đề 
dạy như thế nào?  
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Khi bàn về vấn đề này cần chú ý quan tâm đế khía cạnh người học: người học là người đi học 
chứ không phải là người được dạy, nhiệm vụ của người dạy là giúp đỡ người học, phục vụ 
người học để làm nảy sinh tri thức ở người học. Đó cũng chính là phương pháp giảng dạy 
lấy người học làm trung tâm, phương pháp này được mô tả qua sơ đồ hình 1 
 
Để người học học tốt, người dạy cần tiếp cận với từng cấp độ cho phù hợp với đối tượng. 
Các cấp độ đó được thể hiện qua hình vẽ [9] 
 
 

 
 
                                    Hình 3. Dạy và học để làm việc và tự học suốt đời 
 
Trong quá trình dạy, người thầy cần phải [10] 
 

1. Dạy thế nào để học trò đạt nhiều điểm tốt mà họ không kiêu ngạo 
2. Yêu cầu học trò khổ công học tập mà họ không oán thán 
3. Gây cho học trò có tham vọng hoài bão mà không tham bạo 
4. Luôn có dáng vẻ thư thái và gần gũi học trò mà để họ không nhờn 
5. Giữ được sự kỷ cương uy nghiêm mà trò không xa lánh 

 
Xu thế tiếp cận CDIO ở một số trường đại học của nước ta 
 
Trong xu thế phát triển nhanh của giáo dục đại học Việt Nam và thế giới, yêu cầu cải tiến 
nâng cao chất lượng đào tạo theo xu hướng hội nhập với khu vực và thế giới đã trở nên bức 
thiết và khẩn cấp đối với đại học của nước ta, trong đó có hai trường đại học hàng đầu của 
Việt Nam - là nơi cung cấp nguồn nhân lực cho các lĩnh vực kinh tế – xã hội, đó là trường 

1. Hiểu NỘI DUNG để học NỘI DUNG 
2. Dùng PHƯƠNG PHÁP để học NỘI DUNG 
3. Hiểu NỘI DUNG để học PHƯƠNG PHÁP 
4. Học NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP (hay THAO TÁC TƯ DUY) một cách có PHƯƠNG PHÁP để làm 

việc một cách sáng tạo và tạo ra thói quen HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 
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NNDD                PPPP  
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CUNG CẤP KỸ THUẬT CÂU 
(Kỹ năng lập nghiệp) 

CUNG CẤP CHIẾC CẦN CÂU 
(Kỹ năng thực hành) 

 

CUNG CẤP CON CÁ 

CUNG CẤP NGHỆ THUẬT SỐNG 
(Tư duy sáng tạo vì xã hội) 

MT 

ND PP 

NH 

Hình 2. Sơ đồ mối quan hệ phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm 
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Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG - HCM). Thực 
hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển đến năm 2015, ĐHQG – HCM đã và đang triển khai các 
chương trình trọng điểm nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả tổ chức, quản lý đào tạo theo 
học chế tín chỉ và một trong những hoạt động trọng tâm này là nghiên cứu áp dụng mô hình 
CDIO để chuẩn hóa công tác xây dựng chương trình đào tạo, cải tiến phương pháp dạy và 
học, cải thiện môi trường học tập nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào 
tạo[6, D3/3]. Việc áp dụng mô hình CDIO vào giáo dục đại học, sẽ giúp sinh viên nắm vững 
chuyên sâu nền tảng, từ đó dễ dàng vận hành sản phẩm, hệ thống mới. Ngoài ra, nắm được 
kiến thức và lập luận kỹ thuật, kỹ năng và tố chất cá nhân, tố chất nghề nghiệp, kỹ năng giao 
tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp… hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai 
và vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội, bên cạnh đó, chương trình này 
không những góp phần giúp sinh viên được phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng mà còn 
giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng, tác động chiến lược của nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ đối với xã hội, góp phần hình thành và tạo nên nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho xã hội[3, 103], nhất là trong quá trình đổi mới hội nhập toàn cầu như hiện 
nay, tạo tiền đề quan trọng để “phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại” [3, 103].  
 
Như vậy, việc áp dụng mô hình CDIO là một trong những giải pháp quan trọng mà các 
trường đại học, trong đó ĐHQG – HCM, ĐHQG – Hà Nội đã triển khai thực hiện, áp dụng 
nhằm cải thiện môi trường học tập, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng 
đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đã có những thành công 
bước đầu. Tuy nhiên, việc vận dụng một mô hình mới ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần có thời 
gian, nhất là việc cải thiện môi trường học tập nhằm tạo sự chuyến biến mạnh mẽ về chất 
lượng và đào tạo hiện nay, vì vậy, chúng ta không nên và không thể đốt cháy hoặc “rút 
ngắn” giai đoạn mà phải có những bước đi từ từ. Đặc biệt chương trình này được xây dựng 
ở trường đại học ở nước ngoài mà đưa vào áp dụng tại Việt Nam thì bối cảnh áp dụng hoàn 
toàn khác nhau, đòi hỏi phải có nhiều nhân tố, nên chăng cần tổ chức thí điểm ở một số 
trường đại học rồi áp dụng dần chứ không thể đưa nguyên chương trình vào giáo dục nước 
nhà. Một trở ngại khác được đặt ra khi áp dụng chương trình đào tạo theo mô hình CDIO đó 
chính là kinh phí. Nguồn kinh phí để đầu tư cho môi trường, cơ sở vật chất học tập khi áp 
dụng chương trình CDIO là khá cao, mặt khác, đội ngũ lực lượng giảng viên, nhân viên các 
trường còn mỏng, chưa đủ mạnh so với yêu cầu đào tạo của chương trình, xây dựng hệ 
thống quy trình xử lý chuẩn và thống nhất… cũng là một trở ngại, thách thức lớn cần phải 
vượt qua. Bên cạnh đó, việc xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO liên 
quan đến rất nhiều yếu tố như: giảng dạy, học tập, công tác đào tạo, quản lý sinh viên, cơ sở 
vật chất, môi trường học tập... và mỗi một yếu tố này lại liên quan đến nhiều phòng ban và 
cá nhân, từ sinh viên, giảng viên, chuyên viên, nhân viên, đến các cán bộ quản lý. Điều này 
là rất khó khăn, do đó, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các cá nhân, các phòng 
ban và bộ phận trong tổ chức để bộ máy trên có thể phối hợp nhịp nhàng, hài hòa và vận 
hành trơn tru. 
 
 
KẾT LUẬN 
 
Tóm lại, việc áp dụng mô hình CDIO để chuẩn hóa công tác xây dựng chương trình đào tạo, 
cải tiến phương pháp dạy và học, cải thiện môi trường học tập nhằm tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về chất lượng đào tạo để góp phần tạo ra nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của 
doanh nghiệp có thể xem là tất yếu cho sự lựa chọn để nâng tầm cho nền giáo dục đang có 
nhiều triển vọng như ở Việt Nam. Kinh nghiệm giáo dục trên thế giới đã chứng minh được 
hiệu quả của chương trình đào tạo theo mô hình CDIO. Con đường đến với chương trình 
đào tạo theo mô hình CDIO thật dài, nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ 
hội, do đó cần có sự đồng bộ và đa diện trong sự chuyển đổi ở các trường đại học nhằm 
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đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao 
phục vụ cho công cuộc “đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền 
vững” [3, 191] của Việt Nam hiện nay./. 
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HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG 
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MỚI 

 
 
 

Võ Trần Vy Khanh 
Email liên hệ: vykhanhvotran@gmail.com 

 
 Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM 

 
 
TÓM TẮT 
 
Để việc học có hiệu quả thì không chỉ xuất phát từ phương pháp của sinh viên mà còn phụ 
thuộc rất nhiều từ cách thức giảng dạy của các giảng viên. Vấn đề này không chỉ được đề 
cập trong giáo dục ở bậc phổ thông, mà ngày nay đối với bậc đại học nó càng cần được 
xem trọng và cải tiến. Với một lượng kiến thức khá lớn cần truyền thụ, không đơn giản chỉ là 
lý thuyết mà còn là các liên hệ thực tế, ứng dụng như thế nào cho công việc tương lai; thêm 
vào đó các tiết học kéo dài trong giảng đường hàng trăm sinh viên mỗi ngày lại càng đòi hỏi 
một phương pháp dạy và học phù hợp, tích cực hơn từ phía giảng viên lẫn các sinh viên. 
Vậy thế nào là một phương pháp tạo được hứng thú từ sinh viên? Bài báo cáo này chính là 
những suy nghĩ và cảm nhận của sinh viên trong việc trải nghiệm các tiết học theo phương 
pháp giảng dạy mới; những kết quả mà sinh viên nhận được trong việc ứng dụng những cải 
tiến mới mà giảng viên đem đến.  
 
TỪ KHÓA 
 
CDIO, E-learning, teamwork,… 
 
 
GIỚI THIỆU 
 
Việc học tập ở bậc đại học không đơn thuần chỉ là đến giảng đường nghe giảng, và hoàn 
thành các kỳ thi rồi tốt nghiệp và nói rằng ta sẵn sàng để tìm một công việc bản thân mình; 
mà thật sự đại học chính là một môi trường cho ta tự rèn luyện, tự phấn đấu và hoàn thành 
những hoài bão mà ta ấp ủ khi đã quyết định điền hồ sơ đại học. Tuy nhiên, với thực tế hiện 
nay, ta có thể thấy các vấn đề sau:  
 
- Khối lượng kiến thức cần truyền thụ ở bậc đại học là khá lớn, đặc biệt là với sinh viên khối 

kỹ thuật. 
- Ngoài các kiến thức lý thuyết, sinh viên còn cần thêm các kiến thức liên hệ thực tế, biết 

phương pháp ứng dụng những kiến thức đã học và phát triển sử dụng trong tương lai. 
- Việc tổ chức các lớp môn học thường khá đông sinh viên, do vậy giảng viên không thể 

theo dõi hướng dẫn có hiệu quả đến toàn thể sinh viên. 
- Vấn đề đánh giá chỉ thông qua hai kỳ thi giữa kỳ và cuối cùng dẫn đến nhiều sinh viên hình 

thành cách học đối phó. Thêm vào đó, việc đánh giá này đôi khi không chính xác do không 
thể nhận xét về tổng thể các kiến thức của môn học. 

- Không có nhiều cơ hội cho sinh viên phát huy các sáng tạo cũng như điều kiện cho sinh 
viên tìm hiểu phát triển vấn đề trong các môn học.  

- Việc đến giảng đường và nghe giảng thụ động đôi khi khiến sinh viên cảm thấy chán nản, 
vì vậy, chính bản thân giảng viên cũng không thể truyền đạt được nhiều kiến thức. 
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- Việc học tập trực tuyến e-Learning chưa được ứng dụng rộng rãi, sinh viên cũng chưa chủ 
động và nhận thấy sự hiệu quả của phương pháp này. 

- Các kỹ năng mềm như: làm việc nhóm, sắp xếp thời gian, sắp xếp kế hoạch, kỹ năng giao 
tiếp, trình bày,... chưa được đông đảo sinh viên quan tâm. 

- Sinh viên chưa có cơ hội để ứng dụng và tập luyện cụ thể cho những kỹ năng mềm.  
 
Như vậy một yêu cầu tất yếu là việc thay đổi phương pháp giảng dạy nhằm tác động và thay 
đổi cách học của các sinh viên, giúp sinh viên nhận thấy vai trò của chính bản thân mình 
trong việc tham gia các tiết học, cảm thấy hứng thú hơn khi có cơ hội phát huy các ý tưởng 
sáng tạo cá nhân, các cách thức suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Vì thế vấn đề được đặt ra là 
nên có một phương pháp thế nào để không chỉ sinh viên húng thú trong giờ học, mà cả 
giảng viên cũng hứng thú hơn trong việc truyền đạt kiến thức, tạo ra một môi trường học tập 
thân thiện, tích cực và hiệu quả hơn.    
 
Với các vấn đề trên, bài báo cáo được chia làm bốn phần chính, đây cũng là bốn vấn đề chủ 
yếu trong phương pháp giảng dạy mới, bao gồm: việc đánh giá theo quá trình, phát huy 
sáng tạo của sinh viên, phương pháp ứng dụng tích cực việc học e-Learning, và cuối cùng là 
viêc sử dụng bài tập lớp giúp sinh viên có cái nhìn tổng thể vấn đề cũng như cải thiện các kỹ 
năng mềm trong thực hiện và trình bày các ý tưởng của mình. 
 
Bài báo cáo này là những suy nghĩ và cảm nhận của sinh viên khi trải nghiệm phương pháp 
giảng dạy mới với các môn học được xem là cơ sở đối với các sinh viên Khoa Cơ Khí như: 
Môn Nguyên Lý Máy do PGS.TS. Phạm Huy, Dung Sai và Kỹ Thuật Đo do PGS. TS. Thái 
Thị Thu Hà, Tự Động Hóa Sản Xuất do TS. Lưu Thanh Tùng, Chi Tiết Máy và đồ án môn 
học do PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc giảng dạy nhằm tăng hiệu quả trong quá trình dạy và học 
của giảng viên và sinh viên. 
 
 
HIỆU QỦA CỦA VIỆC HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI 
 
Đánh giá theo quá trình 
 
Đánh giá theo quá trình là một trong phương pháp khá phổ biến hiện nay trên thế giới và 
đang  ngày càng ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều các trường đại học ở Việt Nam. Nếu theo 
như trước kia, việc đánh giá kết quả của sinh viên chủ yếu chỉ qua hai kỳ thi chính là thi giữa 
kỳ và thi cuối kỳ đối với các môm lý thuyết, hoặc báo cáo cuối kỳ với các môn thực hành, thí 
nghiệm. Việc đánh giá như vậy sẽ không thể đánh giá đúng trình độ của sinh viên. Các kiến 
thức mà một môn học cung cấp cho sinh viên trong một học kỳ là khá lớn, vì vậy, kỳ kiểm tra 
không thể nào đánh giá hết toàn bộ các phần, các kiến thức mà sinh viên nắm bắt được. Với 
một đề kiểm tra thông thường kéo dài từ 45 phút đến 90 phút không cho phép thể hiện tất cả 
các chương, các phần của môn học, vì thế không tạo được sự đánh giá khách quan trong 
đánh giá. Thêm vào đó, vấn đề này sẽ dẫn đến hình thành một bộ phận sinh viên học tập 
theo phương pháp đối phó, thậm chí đối với những lớp đông sinh viên hoặc không điểm 
danh trong các tiết học thì việc đến giảng đường hằng ngày dường như trở nên không cần 
thiết. Do đó, việc ôn tập cho các kỳ thi chỉ là hình thức cho qua môn học, sau đó sinh viên sẽ 
không nhớ hoặc thậm chí là không hiểu gì về các kiến thức ấy. Ngoài ra, việc đánh giá như 
vậy còn có thể dẫn đến một kết quả tổng kết dạng may rủi: nhiều sinh viên có quá trình học 
tập tích cực, nhưng lại vì một số lý do khách quan nào đó mà không thể tham gia tốt kỳ thi 
thì vẫn bị đánh giá là không hoàn thành tốt môn học. Việc đánh giá qua hai kỳ thi với các 
trọng số thành phần điểm khá chênh lệch như: 20-80; 30-70 cũng khiến cho nhiều sinh viên 
xem nhẹ các kỳ thi giữa kỳ và học hành lơ là các kiến thức đó, còn đối với kỳ thi cuối kỳ có 
điểm trọng số cao đôi khi làm cho sinh viên cảm thấy vô cùng áp lực.  
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Qua những thật tế đã nêu ở trên, chúng ta thấy rằng việc đánh giá như phương pháp vẫn 
thường thấy trước đây tồn tại khá nhiều bất cập cần giải quyết. 
 
Việc đánh giá quá trình trong phương pháp giảng dạy mới thật sự đã tạo nên một cải tiến 
không chỉ trong vấn đề dạy mà còn trong ý thức và cách học của sinh viên. Thử tìm hiểu 
thực tế về phương pháp đánh giá mới này trong môn học Nguyên Lý Máy được giảng dạy 
bởi TS. Phạm Huy Hoàng tại lớp CK09KSTN. Việc đánh giá môn học được thể hiện theo 
công thức sau: 
 
Điểm tổng kết = 40% học kỳ + 40%*(tổng 5 bài kiểm tra trên lớp/5 + 1,5*tổng điểm 5 bài tập 
thêm/5 + 0,5*bonus/10) + 20% bài tập lớn. 
Trong đó:  Bài tập lớn = 50% báo cáo + 25% trình bày nhóm + 25% cá nhân. 
 
Với cách tính điểm như trên, việc đánh giá mỗi sinh viên được dàn trải đều trong suốt quá 
trình học và rèn luyện, nhưng vẫn không làm mất đi tính quan trọng cần có của kỳ thi cuối kỳ 
(với đánh giá 40% tuy không cao như các phương pháp đánh giá truyền thống nhưng chiếm 
tỉ lệ cao nhất so với tất cả các cột điểm khác).  
 
Ngoài cách đánh giá như trên, đối với môn Dung sai và kỹ thuật đo, còn có thêm thành phần 
điểm bài tiểu luận, môn Chi tiết máy có thành phần nộp bài tập lớn theo quá trình, môn Tự 
Động Hóa Sản Xuất còn có khá nhiều các bài nhóm, báo cáo bài tập giúp sinh viên năng 
động hơn trong các tiết học và ứng dụng ngay kiến thức mình vừa tiếp thu được vào thực tế. 
Tùy theo mỗi môn học mà các giảng viên có cách đánh giá quá trình riêng, nhưng đều đảm 
bảo sự đánh giá dàn trải và tương đối tổng quát đối với các sinh viên trong môn học của 
mình. 
 

   
 
     Hình 1. Báo cáo bài tập lớn         Hình 2. Phiếu đánh giá thuyết trình 
 
 Cách thức đánh giá cụ thể như sau: 
 

• 40% quá trình (bao gồm bài tập trên lớp, bài tập thêm và bonus): mỗi chương đều có 
bài tập kiểm tra trên lớp và bài tập thêm về nhà (sinh viên theo dõi đề bài và nộp theo 
lịch trên e-Learning). Mỗi chương bài tập đều có mức đánh giá với tỉ trọng như nhau 
nên không phần nào được coi nặng hay xem nhẹ. Nếu sinh viên vì lý do nào đó mà 
không thể hoàn thành tốt bài tập chương nào thì có thể tiếp tục phấn đấu và rèn 
luyện trong các bài tập sau. Mục bài tập thêm bao gồm các bài tập cơ bản trên lớp 
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được thay đổi để nâng cao tính sáng tạo và giải quyết vấn đề của sinh viên, mục này 
là không bắt buộc (sinh viên có thể lựa chọn làm hoặc không). Ngoài ra điểm quá 
trình còn có thêm 10% bonus chính là điểm thưởng cho các sinh viên tham gia tích 
cực xây dựng bài trên lớp, thảo luận các vấn đề trên e-Learning, có cách giải hay và 
sáng tạo cho các bài tập, siêng năng làm bài và tham gia diễn đàn trao đổi hoặc có 
kết quả tốt tham gia các kỳ thi olympic… 

 
• 20% bài tập lớn: đề bài tập lớn được giao từ những tuần đầu và tổ chức báo cáo vào 

tuần cuối cùng của môn học, trước kỳ thi cuối kỳ. Bài tập lớn không hẵn là những bài 
tập quá dài, quá nhiều hoặc quá khó, mà là những bài tập dạng tổng quát, ứng dụng 
phần lớn những kiến thức cơ bản mà sinh viên được học trong suốt học kỳ, thêm vào 
đó, sinh viên còn được khuyến khích sử dụng các phần mềm hổ trợ và thực hiện các 
ý tưởng của mình trong việc tối ưu hóa tính toán và quản lý kết quả như: Microsoft 
Excel, Access,…các chương trình mô phỏng như: AutoCAD, Inventor, Solid, Cabri,… 
cùng các hình ảnh minh họa giúp bài báo cáo sinh động hơn. Ngoài việc tạo điều 
kiện giải quyết vấn đề môn học, bài tập lớn còn tạo cho sinh viên cơ hội phát triển 
các kỹ năng mềm cần thiết. Với việc làm báo cáo theo nhóm tạo điều kiện cho sinh 
viên biết cách tổ chức, phân công công việc và làm cùng nhau vì mục tiêu chung. 
Trong đó, người trưởng nhóm học được cách tổ chức quản lý nhóm, thảo luận và 
tổng hợp ý kiến; các thành viên học được cách hợp tác, tranh luận và trách nhiệm đối 
với công việc của mình. Bài báo cáo không đơn thuần chỉ là làm bài tập, mà còn là 
việc xây dựng dẫn dắt đề bài, cách giải quyết lẫn tổng kết, nhận xét và trả lời câu hỏi 
của các nhóm phản biện. Vấn đề đánh giá nhóm còn là đánh giá về các kỹ năng 
thuyết trình, kỹ năng làm file báo cáo power point (thông tin, hình ảnh, …), về phong 
cách lẫn mức độ tự tin của các cá nhân và sự hợp tác trong nhóm. Với tỉ trọng 50% 
kết quả báo cáo, 25% trình bày nhóm, 25% cá nhân, mỗi người trong nhóm nếu 
muốn đạt được kết quả tối ưu thì không những phải biết hợp tác tốt cùng các thành 
viên, mà còn phải tự tìm hiểu chứ không được ỷ lại hay vô trách nhiệm. Thang điểm 
đánh giá không chỉ do giảng viên nhận xét, mà các nhóm còn tự nhóm góp ý chấm 
điểm cho nhau, trong nội bộ nhóm còn có phần đánh giá lẫn nhau về mức độ tích cực 
trong việc đóng góp cho nhóm. Điểm tổng cuối cùng là điểm do giáo viên quyết định 
dựa trên ý kiến của các thành viên trong lớp, vì vậy, mọi người đều cảm thấy mình có 
vai trò quan trọng không chỉ đối với bài của mình mà còn đối với việc đánh giá các 
thành viên khác, vì vậy, mọi việc trở nên nghiêm túc hơn. 

 
• 40% điểm cuối kỳ: với một môn học không thi giữa kỳ như môn Nguyên Lý Máy, việc 

đánh giá theo quá trình chiếm 60% nên áp lực căng thẳng vào kỳ thi cuối được giảm 
xuống. Việc kiểm tra từng chương giúp sinh viên có thời gian học tập liên tục và đến 
cuối kỳ chỉ cần ôn tập lại, hạn chế việc học đối phó đối của sinh viên. Tuy nhiên cách 
đánh giá này vẫn không làm mất đi tính quan trọng vốn có của các kỳ thi tập trung so 
với các phương pháp trước đây,  dù tỉ lệ điểm không khá cao như trước nhưng cũng 
chiếm tỉ trọng cao nhất trong tất cả các mục kiểm tra. Điều đó khiến sinh viên vẫn 
phải có tập trung cho phần thi này nếu muốn có một đánh giá tốt. 

 
 Nhận xét:  

 
Với phương pháp đánh giá này, việc đánh giá sinh viên trở nên chính xác hơn. Hằng tháng,  
giáo viên đều công bố cụ thể bảng điểm quá trình nên các sinh viên có thể biết được kết quả 
của mình lẫn các thành viên khác trong lớp, từ đó sẽ có phương pháp rèn luyện phù hợp 
hơn. Tuy nhiên việc đánh giá này đôi lúc làm một số sinh viên chưa thích nghi gặp không ít 
bỡ ngỡ, đánh giá quá trình đòi hỏi sinh viên lúc nào cũng phải có tư thể sẵn sàng và không 
ngừng bổ sung kiến thức. Thêm vào đó, lối học thụ động sẽ dễ bị đào thải và thay vào đó là 
một ý thức học năng động và tích cực hơn.  
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Phát huy sáng tạo: 
 
Phát huy sáng tạo là một trong những phương thức giúp cho sinh viên hứng thú hơn trong 
môn học khi có thể thể hiện được những suy nghĩ của bản thân. Khi đó, sinh viên cảm thấy 
mình đóng vai trò tham gia vào giờ học và bài học chứ không đơn thuần chỉ là nghe giảng. 
Cũng vì thế, sinh viên có thể phát huy các sáng tạo, có cơ hội suy nghĩ về các vấn đề nãy 
sinh trong môn học, và hiểu rõ về bài học hơn. Từ đó, sinh viên sẽ cảm thấy môn học hấp 
dẫn hơn, và việc ứng dụng vào thực tế cũng sẽ dễ dàng hơn. 
 
Đối với môn học Nguyên Lý Máy cũng như môn Chi tiết máy, việc phát huy sáng tạo được 
thể hiện rất phong phú không chỉ qua cách phát triển các ý tưởng giải quyết bài tập, mà còn 
là các vấn đề mở rộng liên hệ mật thiết đến cuộc sống xung quanh. Đặc biệt với môn Đồ Án 
Chi Tiết Máy, từng nhóm sinh viên được tự chọn đề tài mà mình thích, được tự thiết kế sơ 
đồ động cho loại máy đó, lên kế hoạch tính toán và tiến hành làm mô hình thực tế và vận 
hành được chứ không chỉ là các bài thuyết minh và bản vẽ trên giấy như trước kia. Cách học 
mới này cũng khiến không ít sinh viên bỡ ngỡ khi lần đầu tiên phải lắp hoàn chỉnh một cái 
máy mà trước kia chỉ học trên sách vỡ, và do đó cũng gặp không ít khó khăn và thất bại 
trong quá trình hoàn thành ý tưởng của mình. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của các giáo viên, 
được hiểu rõ hơn các kiến thức mình học ngoài môi trường thực tế, được thực sự làm nên 
một sản phẩm cho riêng mình, sinh viên cảm thấy rất hứng thú và học tập cũng như làm việc 
tích cực hơn rất nhiều. 

                  
 
   Hình 3. Họp nhóm môn học  Hình 4. Mô hình SV tự thiết kế 

 
 

 Cách thức:  
 
• Các giờ học trên lớp: được xây dựng khá sinh động, ngoài các kiến thức lý thuyết là các 

hình ảnh cụ thể đượng ứng dụng ngay ngoài thực tế và được giáo viên giải thích cụ thể. 
Sau đó, giảng viên đưa ra các câu hỏi mở, giải thích nguyên nhân cho sinh viên suy 
nghĩ, trình bày ý kiến và thậm chí là phản biện lẫn nhau nếu có nhiều luồng suy nghĩ trái 
ngược. Đối với nhưng câu hỏi rộng thường được cho sinh viên thời gian về nhà tìm hiểu, 
đồng thời giảng viên cung cấp nhiều thông tin liên quan để định hướng suy nghĩ cho sinh 
viên trên e-Learning. Trong giờ học, các thắc mắc của sinh viên luôn được khuyến khích 
và thảo luận cùng nhau, tạo môi trường trao đổi thân thiện và gần gũi giữa thầy và trò. 
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• Sau mỗi chương, giáo viên luôn tìm các câu hỏi ứng dụng thực tế từ các kiến thức vừa 
học để thử tài sinh viên, mở các topic thảo luận trên e-Learning và khuyến khích trao đổi 
bằng các hình thức điểm thưởng môn học thu hút khá đông đảo sinh viên tham gia. 

 
 
• Bài tập các chương không yêu cầu quá nhiều, mà chủ yếu là định hướng các phương 

pháp suy nghĩ vấn đề. Tuy nhiên, trong những tiết bài tập, giáo viên yêu cầu sinh viên 
cũng phải làm bài tập một cách nghiêm túc để rèn luyện tốt cho các kỳ kiểm tra và thi tập 
trung, ngoài ra, nếu tính toán cụ thể và chính xác thì với các số liệu thu được, ta mới có 
được các nhận xét đúng. 

 
• Các hình thức thử tài trên BK E-learning giúp sinh viên vừa nắm vững kiến thức mơn 

học, vừa có cơ hội ứng dụng vào việc giải quyết vấn đề kỹ thuật cụ thể, ví dụ như việc 
tìm các cơ cấu giúp tạo lỗ trên nút áo trong môn học Nguyên Lý Máy. 

 
• Sinh viên được tự chọn đề tài cho môn Đồ Án Chi Tiết Máy, được tự lên kế hoạch và tiến 

độ làm việc, cũng như phân chia hoạt động nhóm sao cho thực hiện được mô hình máy 
thực tế. 
 

                
Hình 5. SV làm mô hình đồ án chi tiết máy                   Hình 6. SV xây tháp bằng mì ống 
 

Học với sự hỗ trợ của e-Learning: 
 
E-Learning là một trong những công cụ mới được ứng dụng gần đây nhằm tạo môi trường 
học tập trực tuyến, cung cấp thêm các kênh thông tin, tài liệu cho sinh viên, cũng như tạo 
môi trường trao đổi, thảo luận các vấn đề xoay quanh môn học giữa các sinh viên với nhau 
và với giáo viên. Việc sử dụng triệt để E-Learning sẽ rất có ích cho việc học của sinh viên 
ngoài các tiết chính khóa trên lớp. Thêm vào đó, phương pháp học như vậy đòi hỏi sinh viên 
phải luôn chủ động tìm tòi, thảo luận nhằm bổ sung và phát triển kiến thức cho bản thân 
mình. Đây còn là một kênh thông tin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với bạn bè cũng như 
giữa các anh chị với các em thông qua các diễn đàn. 
 
E-Learning là một kênh thông tin khá hữu ích đối với sinh viên. Trước mỗi ngày học, giáo 
viên thường đưa trước file nội dung bài giảng để sinh viên tham khảo và tìm hiểu trước một 
số vấn đề giúp tiết học trở nên dễ dàng hơn. Thay vì phải tốn một khoảng thời gian để sinh 
viên kịp định hình các kiến thức mới thì giáo viên có thể sử dụng quỹ thời gian ấy để mở 
rộng, cung cấp các thông tin thực tế, giải đáp các thắc mắc liên quan mà nếu sinh viên 
không có quá trình tìm hiểu trước sẽ không thể nắm bắt tốt được. 
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E-Learning còn là một diễn đàn trao đổi mở, không chỉ giáo viên có thể lập topic cho sinh 
viên trao đổi, mà chính bản thân sinh viên cũng có thể lập các topic riêng thể hiện những vấn 
đề mình đang thắc mắc cho mọi người cùng nhau thảo luận. Việc trao đổi này không chỉ là 
các thành viên trong cùng một nhóm, một lớp, mà còn là của tất cả các bạn đang học cùng 
một môn, một giáo viên trong toàn trường. 
 
Một phương pháp được sử dụng để khuyến khích và tạo thói quen sử dụng E-Learning cho 
sinh viên đó chính là việc ra đề và bài tập qua mạng. Hiện nay, hai môn học Dung sai kỹ 
thuật đó và Chi tiết máy đang áp dụng khá triệt để hình thức này qua việc đưa bài tập và nộp 
bài qua mạng. Do đó, chính những sinh viên ít khi chủ động sử dụng E-Learning nhất cũng 
nhờ đó mà tạo thói quen thường xuyên ghé vào diễn đàn, và đôi lúc còn trở thành một thành 
viên tham gia tích cực các mục trao đổi khi nhận thấy sự hữu ích từ đây.  
 
E-Learning còn là nơi cung cấp các file chương trình, phần mềm ứng dụng không chỉ trong 
môn học mà còn trong việc sử dụng sau này, cung cấp các file sách ebook, các file bài tập 
thêm, các kiến thức liên quan , đường link theo dõi các ứng dụng thực tế luôn được cập 
nhật thường xuyên.  
 

 
     Hình 7. Bài tập trên e-Learning 
 
Bài tập lớn  
 
Bài tập lớn là một trong những cách tổng hợp quá trình tiếp thu môn học của sinh viên thông 
qua việc ứng dụng giải quyết một vấn đề cụ thể (ví dụ ứng dụng các kiến thức về Nguyên Lý 
Máy giải quyết nguyên lý làm việc của các loại máy bào, tìm hiểu về một kỹ thuật đo hiện 
nay trong môn Dung sai và Kỹ thuật đo), báo cáo các hệ thống truyền động và các dãy số 
tiêu chuẩn trong môn Chi tiết máy,…). Một điểm rất thú vị của bài tập lớn nữa là tạo điều 
kiện cho sinh viên rèn luyện các kỹ năng mềm (không chỉ có ích trong việc học tập ở bậc đại 
học, mà còn vô cùng quan trọng trong cuộc sống cũng như trong công việc làm tương lai. 
 
Bài tập lớn còn là một cơ hội giúp sinh viên phát huy các sáng tạo trong giải quyết vấn đề, 
cơ hội để sinh viên ứng dụng các phần mềm ứng dụng nhằm hoàn thiện bài báo cáo của 
nhóm, và cơ hội để sinh viên thể hiện bản thân mình trước mọi người. 
 
Quá trình làm bài tập lớn không đơn giản như nhận một bài tập thêm nào đó trong môn học, 
mà là một quá trình xây dựng và cải tiến lâu dài, đòi hỏi sinh viên phải có quá trình suy nghĩ 
và nghiêm túc thực hiện. Đề bài được giao vào khoảng tuần thứ 6 của học kỳ sau khi sinh 
viên nắm được tương đối các kiến thức căn bản của môn học, sinh viên được tự do lập 
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nhóm từ 4 đến 5 thành viên và chịu trách nhiệm trong chọn lựa của mình. Trong quá trình 
tiếp tục học các kiến thức mới, sinh viên sẽ tự suy nghĩ các phương pháp ứng dụng nhằm 
hoàn thiện bài tập của mình, các thắc mắc sẽ được giáo viên tận tình hương dẫn và đề xuất 
các phương pháp giải quyết nhằm đạt hiệu quả tối ưu. 
 
Không những thế, khi tham gia làm nhóm bài tập lớn, sinh viên còn được trải nghiệm việc 
hoạt động như thế nào là hiệu quả, biết cách trao đổi, chia sẻ ý kiến và giúp đỡ lẫn nhau 
cùng hoàn thành vì mục tiêu chung. Mỗi sinh viên đều có những tính cách khác nhau, những 
thế mạnh riêng, và trong bản thân mỗi người đều tồn tại một cái tôi bản thân, và vì thế hoạt 
động nhóm thật sự không đơn giản. Biết vượt qua cái tôi bản thân, giải quyết tốt các mâu 
thuẩn nãy sinh trong nhóm thì mới có được một kết quả như mong muốn. Thế nhưng, nếu 
một nhóm chỉ cứ ỷ lại vào nhau mà không có ý thức tìm tòi cá nhân cũng sẽ không thể đạt 
hiệu quả được. Và vì thế, vấn đề này đã được giải quyết khá tốt thông qua việc đánh giá 
không chỉ của nhóm, mà còn là đánh giá của mỗi cá nhân trong nhóm thông quá sự nhận xét 
lẫn nhau và dựa trên kết quả phân chia công việc trong suốt quá trình thực hiện bài tập lớn. 
 
Đến cuối học kỳ, báo cáo bài tập lớn chính là dịp để các nhóm, cũng như từng cá nhân thể 
hiện năng lực của mình. Ngoài việc trình bày các ý tưởng giải quyết vấn đề, thể hiện sự nắm 
bắt kiến thức, các tính toán chính xác và cẩn thận cùng việc trả lời các phản biện từ giáo 
viên lẫn các nhóm xung quanh, thì phong thái và sự tự tin khi trình bày trước mọi người, khả 
năng diễn đạt cùng sự phối hợp của cả nhóm, cũng như kinh nghiệm trình bày file power 
point báo cáo cũng nằm trong những yêu cầu mà bài tập lớn đặt ra. Việc đánh giá sinh viên 
không chỉ là đánh giá về kiến thức môn học, mà đặc biệt được chú trọng đến các kỹ năng về 
giao tiếp thông qua trình bày báo cáo trước đám đông, trình bày vấn đề kỹ thuật bằng văn 
bản, kỹ năng tự tìm học và ứng dụng các phần mềm cũng như kỹ năng làm việc nhóm. 
Thêm vào đó, thang điểm đánh giá bài tập lớn và báo cáo nhóm được giáo viên công bố rất 
rõ ràng giúp sinh viên có thể hoạch định một phương pháp thuyết trình cho phù hợp nhằm 
đạt kết quả tốt hơn. Nói tóm lại, đây là một trong những phương pháp giúp sinh viên có thể 
rèn luyện tương đối toàn diện bản thân mình. 
 

    
  Hình 8. Nhóm đồ án và mô hình thực tế  Hình 9. Tìm hiểu thực tế 
 
 
KẾT LUẬN 
 
Bài báo cáo này trình bày các suy nghĩ, cảm nhận của sinh viên khi  trải nghiệm phương 
pháp giảng dạy mới. Việc ứng dụng phương pháp này thực sự có hiệu quả và mang đến 
nhiều kết quả tốt trong đánh giá đúng hơn về chất lượng học của sinh viên, cũng như tạo 
cho sinh viên hứng thú hơn trong việc học và ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, những thách 
thức khá lớn làm hạn chế việc sử sụng phương pháp này chính là sĩ số các lớp sinh viên 
hiện nay khá đông, trình độ các sinh viên trong một lớp còn khá chênh lệch, và bản thân 
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nhiều sinh viên vẫn chưa có ý thức trong việc học của mình,… Hy vọng với những suy nghĩ 
trên đây sẽ giúp quý thầy cô đầu tư cải tiến hơn nữa cách dạy và học để đại học nói chung, 
và Đại Học Bách Khoa nói riêng trở thành là một môi trường học tập và rèn luyện tốt cho 
sinh viên chuẩn bị bước chân vào cuộc sống.  

 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 
[1]. http://e-learning.hcmut.edu.vn/ 
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XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 
 
 
 

Nguyễn Quốc Chính 
 

Đại Học Quốc Gia HCM 
Email: nqchinh@vnuhcm.edu.vn 

 
 

TÓM TẮT 
 
Trong một khóa học theo tiếp cận CDIO người học có vai trò chủ động không những chỉ 
trong việc học mà cả trong quá trình chuẩn bị môn học và đánh giá môn học. Người học vừa 
là đối tượng thụ hưởng vừa là người trực tiếp tham gia thực hiện chương trình. Với triết lý 
giáo dục này, người học phải có quyền tự chủ trong việc hoạch định kế hoạch học tập và lựa 
chọn phương thức học tập phù hợp cho bản thân mình.  
 
Để phương thức này hoạt động có hiệu quả, các thông tin về khóa học cần được trao đổi 
thông suốt và thống nhất giữa người học và người dạy.  
 
Trong thực tế sự trao đổi thông tin về khóa học giữa người học và người dạy được thực hiện 
thông qua các đề cương môn học, trong đó  mô tả chi tiết, và rõ ràng các thông tin về môn 
học như mục tiêu môn học, chuẩn đầu ra,  nội dung chương trình học, cách thức tiến hành 
khóa học, phương pháp đánh giá, giúp cho người dạy và người học định hướng quá trình 
dạy và học của mình để đạt được mục tiêu môn học.  
 
Bài báo này mô tả tầm quan trọng của đề cương môn học, cấu trúc của đề cương môn học, 
cách xây dựng các hợp phần của đề cương môn học, cách đánh giá chất lượng đề cương 
môn học. Thông qua đó giúp xây dựng được những đề cương môn học có chất lượng cao, 
góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường đại học. 
 
TỪ KHÓA 
 
CDIO, Đề cương môn học, học tập chủ động.  
 
 
ĐẶT VẤN ĐỀ - TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 
 
Thuộc tính quan trọng nhất của việc giảng dạy theo định hướng CDIO đó là tính khoa học, 
tính cụ thể, hướng mục tiêu của chương trình giảng dạy. Tiếp cận CDIO thực sự có hiệu quả 
khi chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở lấy người học làm trung tâm. Người học 
phải được cung cấp đầy đủ thông tin và có quyền tự chủ trong việc hoạch định kế hoạch học 
tập và lựa chọn phương thức học tập phù hợp cho bản thân mình.  Trong bối cảnh này, chất 
lượng của hệ thống đề cương môn học đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả 
của quá trình dạy và học trong nhà trường. Một đề cương môn học được thiết kế đúng sẽ 
tạo được hứng thú cho người học, giúp cho người học và người dạy có cách tiếp cận đúng 
cũng như những hiệu chỉnh hợp lý trong quá trình dạy và học. 
Thực tế về tình hình xây dựng và sử dụng đề cương môn học tại các trường đại học Việt 
nam cho thấy khá nhiều bất cập, cụ thể như: a) tầm quan trọng của đề cương môn học chưa 
được hiểu đúng mức; b) quy trình xây dựng đề cương môn học thường được thực hiện theo 
cách áp đặt từ trên xuống theo dạng “điền vào mẫu có sẵn”, trong khi giảng viên, những 
người trực tiếp xây dựng đề cương môn học thường chưa được trang bị những kiến thức 
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khoa học giáo dục cần thiết. Chính vì vậy các đề cương môn học thường mang nặng tính liệt 
kê kiến thức hơn là hướng dẫn cách tiếp thu kiến thức; c) sự công khai hóa đề cương môn 
học còn hạn chế.  
 
Bài viết này được thực hiện với mục tiêu cung cấp cho các giảng viên những kiến thức cơ 
bản về tầm quan trọng của đề cương môn học, cấu trúc của đề cương môn học, tầm quan 
trọng và cách xây dựng các hợp phần của đề cương môn học, cách đánh giá chất lượng đề 
cương môn học. Thông qua đó giúp xây dựng những đề cương môn học co chất lượng cao, 
góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại các trường Đại học.  
 
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LÀ GÌ? 
 
Đề cương môn học là một bản mô tả chi tiết về nội dung và cách thức tiến hành một môn 
học, Các thành phần cơ bản của một đề cương môn học được trình bày trong bảng sau: 
 
Bảng 1 
Các thành phần cơ bàn của đề cương môn học 
 

Thành phần Mô tả 

Thông tin chung về môn học 

Tên môn học, Mã số môn học. 
Thời điểm tiến hành môn học. 
Tên giảng viên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email, 
giờ tiếp người học) 

Mô tả chung về môn học Mô tả ngắn gọn về khóa học: phạm vi, mục tiêu môn 
học 

Kết quả học tập dự kiến (chuẩn đầu ra)  Các kết quả học tập cụ thể về kiến thức, kỹ năng, thái 
độ người học sẽ đạt được sau khóa học.  

Kế hoạch giảng dạy chi tiết 
Phân bố kiến thức (bài giảng , hoạt động) 
Tiến trình bài giảng, kèm theo yêu cầu về chuẩn bị bài, 
bài tập, 

Dữ liệu học tập Giáo trình, tài liệu tham khảo 
Phần mềm máy tính, … 

Quy định về điều kiện tham gia khóa học 
 

Các môn học trước, các môn học học  song song 
Các tiêu chuẩn về  kiến thức, kỹ năng, thái độ cần có 
trước khi tham gia khóa học. 

Phương thức đánh giá, chấm điểm Nguyên tắc và thang điểm cho bài tập, bài kiểm tra, 
bài thi. Điểm thưởng, Cách tính điểm cuối khóa.  

Các quy định chung cho khóa học 

Các quy định về giờ giấc , chuyên cần, kỷ luật trong 
khóa học. 
Các quy định liên quan đến các sự cố có thể xảy ra 
với bài thi bài tập, 
Các quy định về các sử dụng phương tiện học tập. 

 
 
VAI TRÒ CỦA ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  
 
Một đề cương môn học có thể đóng 3 vai trò quan trọng[1]: (a) bản cam kết giữa người học 
và giáo viên, hoặc giữa nhà trường với giảng viên về nội dung và cách thức thực hiện khóa 
học. (b) bản minh chứng cho chất lượng giảng dạy, (c) Công cụ hỗ trợ cho quá trình học tập 
của người học. 
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Với vai trò của một bản cam kết, đề cương môn học xác định rõ trách nhiệm của hai biên 
liên quan (người dạy – người học) trong quá trình thực hiện hợp đồng (thường là 1 học kỳ), 
thông qua đó giúp hai bên có những ứng xử phù hợp. Để đảm bảo vai trò này, đề cương 
môn học phải trình bày được lịch học rõ ràng, các quy định về cách tính điểm đầy đủ và 
chính xác, các quy định về quản lý học tập chặt chẽ, ví dụ như quy định về số buổi vắng 
mặt, quy định về mức kỷ luật cho việc nộp bài chậm hay không làm bài tập, quy định xử phạt 
vi phạm thi cử[2].  
 
Một đề cương môn học với đầy đủ chi tiết về nội dung giảng dạy, những yêu cầu và mục tiêu 
học tập mong đợi  đối với người học cùng với phương pháp đánh giá mức độ hoàn thành 
các mục tiêu đó là một minh chứng thuyết phục để kiểm định năng lực của cá nhân giảng 
viên cũng như toàn bộ chương trình. Đề cương môn học luôn là đối tượng của các đoàn 
kiểm định để xác định năng lực của giảng viên về chuyên môn cũng như về khả năng truyền 
đạt, kiến thức sư phạm, và thái độ đối với người học.[3] 
 
Vai trò quan trọng nhất của đề cương môn học vẫn là hỗ trợ quá trình học tập của người 
học.[4] Quá trình học tập của người học hiện nay không chỉ được thực hiện ở trong lớp học 
mà thông qua nhiều hoạt động khác như đọc, viết, tranh luận, thuyết trình, làm bài tập ở nhà, 
thực hiện đồ án. Đề cương chi tiết phải đảm bảo phân bố các hoạt động này phù hợp. Đề 
cương chi tiết cần cung cấp thông tin cụ thể về tài liệu học tập, lượng thời gian học tập dự 
kiến, mức độ mong đợi đối với từng mục tiêu cụ thể thông qua đó giúp người học có thể lên 
kế hoạch học tập hợp lý.  
 
Xét một cách toàn diện, đề cương môn học có thể: 
 
 Hỗ trợ quá trình học tập, tạo ảnh hưởng tích cực đến thái độ học tập và động cơ học 

tập của người học. 
 Giúp người học có sự chuẩn bị tốt cho khóa học 
 Định hướng học tập của người học. Giúp người học hiểu rõ các mục tiêu cần phải 

đạt được từ đó có kế hoạch phù hợp 
 Giúp người học biết rõ những hỗ trợ từ phía giảng viên  
 Giúp người học xác định rõ trách nhiệm học tập của bản thân  
 Giúp người học đánh giá được sự tiến bộ của bản thân trong suốt khóa học  

 
 Hỗ trợ giảng viên xây dựng và phát triển môn học   
 Xây dựng khung chương trình cho khóa học. 
 Xác định nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp  
 Xác định cách sắp xếp (cấu trúc chương trình) phù hợp  
 Điều chỉnh nhịp độ giảng dạy phù hợp. 
 Xác định rõ mục tiêu của môn học, thông qua đó có chiến lược giảng dạy phù hợp  

 
 Giúp giảng viên và người học hiểu rõ trách nhiệm của mình, hạn chế các mâu thuẫn 

có thể xảy ra trong quá trình dạy và học. 
 
 Cung cấp thông tin về quá trình dạy và học cho bộ phận quản lý đào tạo và bộ phận 

kiểm định chất lượng thông qua đó giúp đánh giá được các điểm mạnh và yếu của 
chương trình đào tạo và có biện pháp điều chỉnh hợp lý. 
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XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TỐT 
 
Một đề cương cương môn học tốt cần thể hiện đầy đủ và rõ ràng các thông tin về khóa học, 
nội dung chương trình, cách thức tiến hành chương trình, các yêu cầu cụ thể (có kèm theo 
phương pháp đánh giá thích hợp) đối với người học.  
 
Xét một các tổng quát, một đề cương môn học tốt phải dựa trên cơ sở của một chương trình 
học có chất lượng tốt, thể hiện được được mối liên hệ logic, hợp lý giữa : 

• Mục tiêu của khóa học 
• Kết quả học tập mong đợi của người học (Chuẩn đầu ra) 
• Nội dung giảng dạy 
• Phương pháp giảng dạy 
• Phương pháp đánh giá  

 
Các mối liên hệ trên phải được xây dựng trên cơ sở sự hiểu biết: 

• Trình độ nhận thức 
• Phương pháp học tập 
• Nhu cầu học tập 
• Hứng thú học tập và động cơ học tập của người học. 

 
Khi xây dựng đề cương môn học, giảng viên phải nắm được các nguyên tắc cơ bản, đó là:  

• Hiểu được tầm quan trọng của mối liên hệ giữa Mục tiêu – Nội dung – Phương pháp 
đánh giá  

• Tiến hành theo từng bước: 
o Xác định mục tiêu của khoá học, kết quả học tập mong đợi  
o Xây dựng nội dung môn học bám sát các mục tiêu 
o Đề ra phương pháp đánh giá chất lượng học tập của người học trong khóa 

học (để xác định tính khả thi của các mục tiêu). 
 
Mục tiêu của môn học  hoặc của từng bài học thường được thể hiện dạng những kiến thức, 
thao tác mà người học có thể đạt được sau khi học. Mục tiêu cụ thể rõ ràng là cơ sở để phát 
triển nội dung của môn học. Mục tiêu của môn học được chọn lựa qua việc nghiên cứu kỹ 
các yếu tố: 

• Sự hiểu biết của giáo viên về môn học 
• Sự hiểu biết của giáo viên về mức độ nhận thức, phương thức học tập, thái độ học 

tập của người học 
• Mối liên hệ giữa các môn học trong một chương trình tổng thể 

 
Thông thường mục tiêu được xác định thông qua : 

• Sự phân tích của người soạn chương trình về các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần 
thiết cho môn học 

• Thảo luận giữa người soạn chương trình với các đồng nghiệp 
• Cách suy nghĩ, cách giải quyết vấn đề mà nguời soạn  chương trình  muốn phát triển. 
• Tính chất, nhu cầu , sự hứng thú của người học. 
• Nội dung của môn học thể hiện trong sách giáo khoa. 
• Nhu cầu xã hội. 
• Yêu cầu chuyên môn. 
• Mục tiêu đào tạo của khoa. trường. 
• Nghiên cứu các khóa học tương tự ở trong trường cũng như ở các trường khác 
• Thảo luận với người học đã và sẽ tham gia các môn học hoặc môn tương tự ở 

trường khác để nhận biết được các lỗi cơ bản mà người học hay mắc phải trong quá 
trình học môn đó cũng như các khái niệm hay bị nhầm lẫn. 
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• Xem các nghiên cứu giáo dục liên quan đến quá trình dạy và học. 
• Lưu ý đến lượng thời gian cần thiết để người học hiểu được nội dung khóa học. 
• Xem xét sự liên hệ giữa các bài học với toàn thể chương trình học. 

 
Các mục tiêu giáo dục được chia thành 6 mức độ từ thấp đến cao như sau: Thu nhận kiến 
thứ – Hiểu kiến thức – Ứng dụng – Phân tích – Tổng hợp – Đánh giá [5] 
 
Các môn học mang tính chất giới thiệu thường chú trọng đến các mức độ đầu, trong khi các 
môn học nâng cao lại chú trọng các mức độ sau. 
 
Ở mức độ thấp, người học chỉ cần: (1) Nhớ và thuộc thông tin bao gồm các dữ kiện, lý 
thuyết, nguyên lý…. 
 
Ở các mức độ cao hơn người học phải (2) thông hiểu các kiến thức họ được học, nghĩa là 
người học  phải có khả năng giải thích các khái niệm bằng cách riêng của mình, có khả năng 
khái quát trừu tượng  chứ không chỉ đơn thuần “thuộc” kiến thức. 
Ở một mức độ cao hơn người học cần thể hiện được khả năng (3) áp dụng các kiến thức đã 
học vào các hoàn cảnh mới. Cao hơn nữa người học  phải biết suy luận và dùng kiến thức 
một cách chủ động. Người học vừa phải có khả năng (4) phân tích sự vật, chia nhỏ nó ra 
thành những phần cơ bản, vừa phải có khả năng (5) tổng hợp các tiểu phần cơ bản thành 
một khối thống nhất. Mức độ cao nhất người học cần phải đạt được đó là khả năng (6) đánh 
giá kiến thức của mình một cách chính xác. Quy trình học tập chỉ hoàn thiện khi người học 
biết xác định giá trị cũng như phán đoán được tầm quan trọng của các kiến thức họ đang 
được học. 
 
Trên cơ sở phân tích các mức độ của quá trình nhận thức, việc xây dựng nội dung chương 
trình học được tiến hành theo các bước: 
 
Bước 1: Lựa chọn các nội dung cần thiết: 

• Liệt kê danh sách tất cả các nội dung có thể được sử dụng trong chương trình học.  
• Loại bớt các mục kém quan trọng dựa vào các tiêu chuẩn sau: 

o Mức độ cần thiết của nội dung đó đối với toàn khóa học 
o Khả năng tiếp nhận nội dung đó của người học 
o Sự liên hệ giữa nội dung đó đối với các môn học khác trong toàn bộ chương 

trình học. 
 
Bước 2: Xác định mục tiêu cụ thể cần đạt được cho từng nội dung dựa trên cơ sở 

• Người học cần  phải hiểu vấn đề gì?  
• Có khả năng thực hiện thao tác gì?  
• Có thái độ học tập thế nào sau mỗi nội dung được học. 

 
Bước 3: Hiệu chỉnh các mục tiêu vừa soạn thảo cho khớp với điều kiện thực tế 

• Mục tiêu không phải là những quy định cứng nhắc mà phải được sử dụng hợp lý với 
hoàn cảnh thực tế.  

• Thời gian dành cho một khóa học là một vấn đề thực tế đáng quan tâm khi soạn thảo 
chương trình. 

• Người soạn chương trình nên liệt kê tất cả các buổi học cụ thể của toàn khóa học, 
sau đó điền vào các nội dung cần hoàn thành cho mỗi buổi học. 

• Khi xác định các nội dung  cho mỗi buổi học cần lưu ý sắp xếp các mục cơ bản, quan 
trọng trước.  

• Thông thường thời gian dành cho một khóa học không đủ để trình bày hết tất cả các 
nội dung của khóa học. Cần loại bỏ bớt một số đề mục khỏi danh sách giảng dạy trên 
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lớp. Các đề mục này có thể đưa vào các chương trình dưới dạng tự nghiên cứu của 
người học. 

• Các nội dung cần được sắp xếp từ cụ thể đến trừu tượng, từ các kiến thức người 
học đã biết đến các kiến thức người học chưa biết 

 
Lưu ý điều chỉnh khối lượng công việc người học phải thực hiện một cách hợp lý: 

• Người học phải học cùng một lúc nhiều môn học do đó khối lượng công việc của 
người học trong một khóa học phải được xác định một cách hợp lý. 

• Người soạn chương trình cần phải tham khảo nội dung của các khoá học khác để 
đưa ra các yêu cầu hợp lý cho người học. 

• Tránh việc đưa vào quá nhiều nội dung cho một môn học. Cố gắng chỉ đưa vào 
những nội dung cần thiết và đảm bảo rằng người học có thể nắm được các nội dung 
ấy. Khá nhiều môn học bị bão hòa các thông tin chi tiết khiến người học không có đủ 
thời gian để hiểu bài học một cách thấu đáo. Kết quả là người học chỉ dừng lại ở 
mức độ nhận thức thấp nhất: nhớ và thuộc , mà không phát triển được các mức độ 
nhận thức cao hơn. 

 
Liên hệ giữa mục tiêu của môn học với phương pháp đánh giá người học 

• Phương pháp đánh giá người học phải phù hợp với các mục tiêu được đề ra 
• Sự bất phù hợp giữa phương pháp đánh giá vào mục tiêu giáo dục sẽ dẫn đến việc 

làm biến dạng quá trình học tập của người học. Ví dụ môn học đặt ra mục tiêu là khả 
năng phân tích và ứng dụng kiến thức của người học nhưng bài thi lại kiểm tra khả 
năng thuộc bài. Kết quả là người học sẽ phải học thuộc để đối phó với kỳ thi, Mục 
tiêu của khóa học không thể đạt được. 

 
 
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC. 
 
Sau khi xây dựng đề cương môn học, giảng viên cần nhìn lại một cách tổng quát để xem đề 
cương mới được xây dựng có đáp ứng được các mục tiêu đề ra ban đầu hay không. Ba câu 
hỏi cơ bản nhất có thể giúp đánh giá một đề cương môn học bao gồm:  
 

1. Đề cương môn học có thể hiện được tính chất là bản cam kết giữa người dạy 
và người học hay không?   

• Đề cương có cung cấp địa chỉ liên hệ và cách liên hệ với giáo viên hay không?   
• Đề cương có nêu rõ các quy định người học phải tuân thủ hay không? 
• Đề cương có mô tả rõ ràng về thang điểm, cách chấm điểm, cách đánh giá cho từng 

bài tập, bài kiểm tra và bài thi hay không?  
• Đề cương có xác định rõ ràng các nhiệm vụ học tập (bài đọc, bài tập ở nhà, bài thảo 

luận nhóm) kèm theo thời hạn rõ ràng hay không?  
 

2. Nội dung chương trình thể hiện trong đề cương có hợp lý hay không?   
• Các bài giảng, hoạt động trong lớp sắp xếp có logic không, có thể hiện đúng trình tự 

của các mức độ nhận thức hay không?   
• Các bài giảng có sự gắn kết với nhau hay không?    
• Khối lượng công việc giao cho người học có hợp lý hay không? Lưu ý là sinh viên 

phải học nhiều môn song song.  
• Người dạy có đủ thời gian để đánh giá (chấm bài tập, bài kiểm tra) hay không?  

 
3. Đề cương môn học có nêu rõ được đầy đủ các kết quả học tập mong đợi đối 

với người học hay không? Các hoạt động giảng dạy và học tập có gắn kết với 
việc giúp người học đạt được các kết quả học tập mong đợi hay không? 
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• Các kết quả học tập mong đợi này có thể hiện đầy đủ mục tiêu của môn học hay 
không? Có thể hiện đầy đủ ba lĩnh vực kiến thức, kỹ năng và thái độ hay không?    

• Số lượng và thứ tự các hoạt động học tập và đánh giá có giúp người học từng bước 
xây dựng được các mức độ kiến thức, kỹ năng, thái độ nêu ra trong kết quả học tập 
mong đợi hay không.  

 
Một đề cương môn học phải được thường xuyên đánh giá và hiệu chỉnh. Dựa vào kinh 
nghiệm giảng dạy thực tế, kết hợp với việc thu nhận ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp và từ 
sinh viên, người giảng viên phải liên tục hoàn thiện đề cương môn học của mình. Bảng 2 
dưới đây có thể được sử dụng như khung hướng dẫn giúp giảng viên đánh giá đề cương 
môn học của mình. 
 

Bảng 2: Các tiêu chí đánh giá đề cương môn học 
Tiêu chí về thiết kế môn học:   
 Đề cương phải nêu được mục tiêu của môn học. 
 Đề cương phải xác định rõ chuẩn đầu ra của môn học . 
 Chuẩn đầu ra của môn học phải phù hợp với chuẩn đầu ra của toàn chương trình 

Yêu cầu Câu hỏi kiểm tra 
Đề cương phải nêu được những nội dung 
(kiến thức, kỹ năng, thái độ) mà sinh viên 
có thể thực hiện được sau khi hoàn thành 
môn học. 
 
Đề cương giải thích được lý do  vì sao 
sinh viên nên chọn môn học. 
 

 Chuẩn đầu ra có rõ ràng không? 
 Phương pháp giảng dạy và các hoạt động 

giảng dạy có phù hợp với mục tiêu đào tạo 
hay không? 

 Bài kiểm tra, bài thi có khuyến khích sự 
phát triển khả năng suy nghĩ độc lập, tư 
duy phản biện? 

 Chuẩn đầu ra của môn học có liên hệ chặt 
với chuẩn đầu ra của chương trình hay 
không? 

Đề cương thể hiện được sự sắp xếp  hợp 
lý của các hoạt động giảng dạy. 

 Sinh viên có hiểu được ý nghĩa của các 
hoạt động giảng dạy/học tập mà họ phải 
tham gia hay không? 

 Thiết kế môn học có giúp định hướng cho 
qua trình học tập của sinh viên hay không? 

Tiêu chí về quá trình giảng dạy: 
 Quá trình giảng dạy phải tạo điều kiện cho sinh viên chủ động trong học tập, khuyến 

khích tư duy phản biện, hỗ trợ được cho các yêu cầu đa dạng của người học 
Yêu cầu Câu hỏi kiểm tra 

Đề cương phải cho sinh viên thấy được 
tính thân thiện và hỗ trợ của quá trình  dạy 
và học. 

 Có khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi và 
chủ động tìm hiểu môn học hay không? 

 Có khuyến khích sinh viên  khám phá kiến 
thức hay không? 

 Có thể hiện được sự tôn trọng của giáo 
viên đối với sinh viên hay không? 

Đề cương phải khuyến khích sinh viên 
tham gia đóng góp xây dựng nội dung 
môn học 

 Có khuyến khích sinh viên tham gia quá 
trình dạy và học hay không? 

 Có hỗ trợ sinh viên phát triển các ý tưởng 
phân tích phản biện, mạnh dạn trình bày 
chính kiến của mình trong nhiều vấn đề 
hay không? 

Sinh viên phải được tạo điều kiện để thể 
hiện phong cách học tập tích cực. 

 Quá trình dạy và học có  tạo điều kiện cho 
sinh viên thảo luận, làm việc nhóm, xây 
dựng đề án … hay không? 

 Có khuyến khích sử dụng các nội dung 
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kiến thức do sinh viên xây dựng vào bài 
giảng hay không? 

 Có khuyến khích sinh viên trình bày ý 
tưởng trong nhóm hay không? 

 Có khuyến khích sinh viên trao đổi ý tưởng 
và tài liệu học tập hay không? 

  
Tiêu chí về đánh giá sinh viên: 
 Đề cương phải có tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, thể hiện được sự đánh giá quá trình. 
 Thông tin phản hồi phải được chuyển tải thường xuyên đến người học. 

Yêu cầu Câu hỏi kiểm tra 
Đề cương phải mô tả rõ các tiêu chuẩn 
đánh giá sinh viên. 

 Có bảng mô tả chi tiết về tiêu chí chấm 
điểm bài tập, bài thi, thảo luận nhóm … 
hay không? 

 Có sử dụng nhiều hình thức đánh giá khác 
nhau hay không? 

 Quá trình đánh giá có được thực hiện 
thường xuyên trong suốt khóa học hay 
không? Dưới hình thức nào?  

 Thời điểm và hình thức kiểm tra có được 
nêu rõ hay không? 

Thể hiện được cách giảng viên thu nhận ý 
kiến phản hồi từ sinh viên. 
Thể hiện được cách giảng viên chuyển tải 
thông tin phản hồi đến sinh viên  

 Sinh viên có cơ hội để trình bày, kiến nghị 
các ý kiến của mình cho giảng viên không? 
Dưới hình thức nào? 

 Thông tin phản hồi được giảng viên cung 
cấp cho sinh viên như thế nào? Có thường 
xuyên và định kỳ hay không? 

Tiêu chí về hỗ trợ sinh viên: 
 Đề cương phải cung cấp đầy đủ thông tin để hỗ trợ quá trình học tập của sinh viên 

Yêu cầu Câu hỏi kiểm tra 
Đề cương chỉ rõ được các kỹ năng cần 
thiết để học tốt môn học. 
Đề cương phải nêu được cách tiếp cận 
phù hợp để học tốt môn học 

 Sinh viên cần  kỹ năng gì để học tốt môn 
học? 

 Làm thế nào để phát triển các kỹ năng đó? 
 Đề cương có gợi ý cho sinh viên về  cách 

học phù hợp hay không? 
Đề cương phải hỗ trợ sinh viên sử dụng 
thời gian và tài nguyên học tập một cách 
hiệu quả nhất 

 Tài nguyên học tập như sách, tạp chí, cơ 
sở  dữ liệu … phục vụ cho khóa học có thể 
tìm được ở đâu? 

 Đề cương có giúp sinh viên  phân bố thời 
gian học tập các nội dung của môn học 
một cách hợp lý hay không? 

Đề cương phải cung cấp đầy đủ các thông 
tin về khóa học 

 Các thông tin về mô tả môn học, giảng 
viên, quy chế, quy định, giờ học, địa điểm 
học … có được trình bày đầy đủ hay 
không? 

 
 
KẾT LUẬN 
 
Đề cương môn học là công cụ chuyển tải thông tin đầu tiên và cũng là mối dây liện hệ xuyên 
suốt quá trình học giữa người dạy và người học. Một đề cương tốt sẽ tạo ấn tượng tốt đến 
người học, tạo động lực học tập, hỗ trợ người học hoạch định kế hoạch chính xác và có 
cách tiếp cận hợp lý từ đó nâng cao chất lượng quá trình học tập. 
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Việc xây dựng và hoàn thiện, nâng cao chất lượng của đề cương môn học cần được thực 
hiện một cách thường xuyên và khoa học. 
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TÓM TẮT 
 
Trong báo cáo này, chúng tôi giới thiệu các hoạt động gắn kết quá trình đào tạo với doanh 
nghiệp, cũng như các hoạt động học thuật khác nhằm hỗ trợ cho sinh viên tìm hiểu về nghề 
nghiệp, các xu hướng kỹ thuật và công nghệ mới hiện tại cũng như tương lai. Đồng thời rèn 
luyện các kỹ năng CDIO cho sinh viên qua các hoạt động ngoại khóa. 
 
 
TỪ KHÓA 
 
Doanh nghiệp, sinh viên, kỹ năng, xu hướng, công nghệ mới. 
 
 
GIỚI THIỆU 
 
Trong giáo dục Đại học nói chung và giáo dục kỹ thuật nói riêng, có sự tham gia của bốn 
nhóm liên quan chính: sinh viên, doanh nghiệp, giảng viên và xã hội. Trong đó, doanh 
nghiệp là bên liên quan chủ yếu của giáo dục. Doanh nghiệp là khách hàng sau cùng sử 
dụng sinh viên – sản phẩm mà chúng ta đào tạo ra. Còn khách hàng tức thời là chính là sinh 
viên. Sinh viên là khách hàng thực sự, họ phải trả tiền cho dịch vụ giáo dục và họ là những 
cá nhân mà các dịch vụ giáo dục chuyển giao. Đối với giáo dục, sinh viên đóng vai trò là 
khách hàng lẫn nhà đầu tư. Sinh viên là khách hàng và là người hưởng thụ trực tiếp của các 
dịch vụ giáo dục và cũng là người có toàn quyền chi phối nhu cầu người tiêu dùng, nhưng 
họ không đủ trưởng thành hoặc thiếu thông tin trong quan điểm của mình về khía cạnh nhà 
đầu tư của giáo dục. Doanh nghiệp bao gồm cả cựu sinh viên đang đi làm mới hiểu được 
đầu tư là cần thiết cho lợi ích lâu dài và do vậy doanh nghiệp sẽ là đại diện cho lợi ích đầu tư 
của sinh viên. Như vậy, doanh nghiệp có một vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và 
xây dựng: Chuẩn đầu ra của sinh viên trong một chương trình đào tạo. Chuẩn đầu ra cần 
phản ánh được quan điểm của doanh nghiệp. [1]  
 
Xác định vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong quá trình giáo dục và đào tạo. Khoa 
chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn kết giữa sinh viên và doanh nghiệp. Các 
hoạt động này diễn ra thường niên, trước khi chúng tôi triển khai dự án CDIO tại khoa như 
một nhu cầu tất yếu. Nhưng sau khi bắt đầu áp dụng triển khai CDIO thì chúng tôi nhận thấy 
các hoạt động này thực sự trở thành một trong những thành tố không thể thiếu được trong 
quá trình giáo dục và đào tạo. Nó thực sự mang lại rất nhiều kết quả ý nghĩa lớn và thực tiễn 
trong quá trình hình thành, rèn luyện các kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho sinh viên. 
 
Nó mang lại các trải nghiệm thực tế cho sinh viên. Nó định hướng cho quá trình học tập và 
nghiên cứu của sinh viên. Nó tạo động lực học tập và phấn đấu cho sinh viên, cũng như 
hình thành và xác định nghề nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường. 
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MỤC TIÊU, Ý NGHĨA CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG GẮN KẾT SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP  
 
Các hoạt động gắn kết doanh nghiệp và sinh viên nhằm hỗ trợ cho sinh viên và đơn vị đào 
tạo đạt được mục tiêu đào tạo của mình theo các tiêu chuẩn của CDIO . Các hoạt động này 
được xây dựng dựa trên những yêu cầu và mục tiêu mà chương trình đào tạo đặt ra. Bởi lẽ, 
có những mục tiêu về kỹ năng và thái độ mà sinh viên phải có thông qua chương trình đào 
tạo nhưng sẽ khó đạt được nếu không có sự hỗ trợ của những hoạt động thực tế, gắn kết 
với các doanh nghiệp liên quan chẳng hạn: 
 

i) Kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất cá nhân 
ii) Kỹ năng và thái độ xã hội 
iii) Nâng cao các kỹ năng giao tiếp thực tế 

 
Đồng thời, các hoạt động gắn kết doanh nghiệp là cơ sở để Khoa xây dựng một kênh phản 
hồi rộng lớn và thiết thực cho quá trình xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo của 
mình. 
 
Sau đây chúng tôi giới thiệu một số hoạt động tiêu biểu mà khoa chúng tôi đã tiến hành 
trong thời gian qua. Tạo điều kiện gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và khoa cũng như 
sinh viên. 
 
 
CÁC HOẠT ĐỘNG GẮN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP 
 
Tọa đàm “Xu hướng và nhu cầu thị trường ngành CNPM”[2] 
 
Mục đích, ý nghĩa 
 
Một trong những yếu tố quyết định chất lượng đào tạo là chương trình dạy phải bám sát và 
nắm bắt được nhu cầu và xu hướng của thị trường. Vì vậy, trong khuôn khổ đề án CDIO, 
thấy rõ được những tác động của nhu cầu thị trường lao động CNTT đối với công tác đào 
tạo nói chung và đối với sinh viên tốt nghiệp của Khoa nói riêng, ngày 13/02/2012, Khoa 
CNTT đã tổ chức buổi tọa đàm “Xu hướng và nhu cầu thị trường Công nghệ phần Mềm” 
Buổi tọa đàm với sự tham gia trao đổi đóng góp của các doanh nghiệp trong ngành sẽ giúp 
Khoa xem xét và điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp. Đồng thời, đây cũng là dịp 
để Khoa và doanh nghiệp thắt chặt hợp tác. 
 
Thành phần tham dự: Đại diện doanh nghiệp  
 
Nội dung chính: 
 
• Các doanh nghiệp nêu ra yêu cầu và xu hướng thị trường của chính doanh nghiệp. Nhu 

cầu tuyển dụng trong các năm tới về nguồn nhân lực CNPM. 
• Phía khoa giới thiệu chương trình đào tạo CDIO mà Khoa đang triển khai. 
• Hai bên thảo luận về những chuẩn đầu ra của sinh viên để đáp ứng cao nhất cho thị 

trường lao động, những hình thức hợp tác, những hoạt động cần thiết cho sinh viên: kiến 
tập, thực tập, tham quan, tham gia dự án, đào tạo kỹ năng mềm, anh văn… 

 
Kết quả đạt được 
 
• Các doanh nghiệp và Khoa đã đi đến những kết luận và thỏa thuận trong vấn đề đào tạo 

và hợp tác. Đồng thời, cả hai bên nhất trí thiết lập kênh liên lạc chặt chẽ trong tương lai. 
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• Các doanh nghiệp hầu hết đều rất hoan nghênh và đánh giá cao những hoạt động thảo 
luận như thế này. Theo ông Ngô Văn Toàn (Phó tổng giám đốc Công ty Global  
Cybersoft) đánh giá: “ Đây là lần đầu tiên, có một Khoa – tại một Trường Đại học Việt 
Nam tổ chức một buổi trao đổi như vậy. Đó thật sự là một tín hiệu đáng lạc quan”. Các 
doanh nghiệp cho rằng Khoa và Trường nên tổ chức thường xuyên các buổi nói chuyện, 
trao đổi hữu ích tương tự để Khoa và Doanh nghiệp có thể hiểu nhau hơn. 

• Ngoài ra, Khoa cũng chuyển đến các doanh nghiệp bản khảo sát đóng góp ý kiến chuẩn 
đầu ra CDIO mà Khoa đang xây dựng. 

 
Đại diện các công ty lớn như Global CyberSoft, Logigear, GameLoft   

đến tham gia trình bày và thảo luận 
 

 
Rất nhiều vấn đề về nhu cầu thị trường và sự hợp tác giữa nhà trường  

và Doanh nghiệp được các khách mời thảo luận sôi nổi 
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Chương trình kết nối Doanh nghiệp với sinh viên [3] 
 
Mục đích, ý nghĩa 
 
Đây là một chương trình được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội Tin Học TP.HCM, Sở thông tin 
truyền thông TP.HCM cùng với Khoa CNTT Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên tổ chức. 
 
Chương trình tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với các doanh nghiệp, được chia sẻ những 
chủ đề liên quan đến định hướng nghề nghiệp rất cần thiết cho sinh viên. 
Qua hoạt động này, sinh viên biết được những kỹ năng về nghề nghiệp và thái độ của mình 
đối với với văn hóa doanh nghiệp. 
 
Thành phần tham dự: Hội Tin học Tp HCM và các doanh nghiệp, cùng 200 sinh viên 
 
Nội dung 
 
• Chương trình diễn ra vào ngày 24/03/2012 tại Giảng Đường 1 – Trường ĐH KHTN 

TPHCM với hơn 200 sinh viên đến tham dự. Nội dung chương trình xoay quanh những 
yêu cầu chuyên môn, công nghệ và kỹ năng làm việc đối với sinh viên CNTT như:  

 
1. Kỹ năng mềm và hòa nhập văn hóa doanh nghiệp – Điểm mấu chốt đảm bảo cho 

thành công ban đầu của bạn (Ông Phí Anh Tuấn – Phó chủ tịch Hội Tin học TP 
HCM) 

2. Cách thức tìm việc hiệu quả – Nhu cầu, tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp 
(Ông Huỳnh Minh Vũ – Đại diện HarveyNash Việt Nam) 

3. Kinh nghiệm làm việc hiệu quả trong doanh nghiệp (Ông Đỗ Hồng Quang –Giám 
Đốc VPĐD Công ty Cổ phần MISA Chi nhánh TP.HCM) 

4. Hướng nghiệp cho sinh viên khoa CNTT năm cuối: Học làm chuyên viên kiểm thử 
phần mềm. (Thạc sỹ Lại Thị Hạnh – trưởng ngành Lập trình và Cơ sở dữ liệu - 
Trung tâm Tin học – ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) 
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Kết quả đạt được 
 
• Qua chương trình sinh viên được giao lưu, đặt câu hỏi với các CEO của các doanh 

nghiệp cũng như các quan chức lãnh đạo của Hội Tin học TP. HCM. Sinh viên rất hào 
hứng khi tham gia giao lưu cùng với doanh nghiệp. 

• Sinh viên biết được những kỹ năng cần thiết cho công việc sau khi ra trường, để từ đó tự 
trang bị cho bản thân, cũng như xác định được mục tiêu học tập. 

• Vấn đề sinh viên quan tâm xoay quanh những định hướng chuyên môn và công việc sau 
khi ra trường. 

 
Chương trình “Open talk về kỹ năng mềm” dành cho sinh viên năm 1  
 
Mục đích, ý nghĩa 
 
Nằm trong hoạt động của môn học Kỹ năng mềm (môn học mới bổ sung vào chương trình 
đào tạo) dành cho sinh viên năm thứ nhất Khoa CNTT, Khoa đã mời các nhóm đào tạo kỹ 
năng mềm từ dự án: “Khai phá bản thân” và trung tâm huấn luyện Bách Khoa  đến để tổ 
chức những hoạt động giúp các sinh viên tự khám phá những tiềm năng của bản thân và 
trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết trong học tập, phát triển bản thân và phát triển 
nghề nghiệp. 
 
Thành phần tham dự 
 
Diễn giả Trần Thị Diệu Huyền – Sáng lập và điều hành dự án “ Khai phá bản thân”. 
Diễn giả Nguyễn Cảnh Hiền – Giám đốc kinh doanh BKC và nhóm diễn giả BKC 
Cùng với sự tham gia của hơn 500 sinh viên. 
 
Nội dung 
 
Các diễn giả trình bày về các kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng khám phá bản thân giúp sinh 
viên tự khơi dậy những tiềm năng, sức mạnh và sự sáng tạo của bản thân. Bên cạnh đó, 
còn diễn ra nhiều hoạt động rất vui và bổ ích tạo ra nhiều hứng thú cho sinh viên. 

 
Diễn giả Nguyễn Cảnh Hiền – Giám đốc kinh doanh BKC  
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Diễn giả Trần Thị Diệu Huyền trình bày  

những kỹ năng trong dự án khai phá bản thân 
 
Kết quả đạt được 
 
Hai buổi Open Talk  vào ngày 16/04 /2012 và 18/04/2012 đã tiến hành và được đánh giá là 
thành công với hơn 500 sinh viên tham dự. Lớp học đã diễn ra với nhiều hoạt động lý thú, bổ 
ích, lôi cuốn sự tham gia của toàn bộ sinh viên. 
 

 
Quang cảnh lớp học khi diễn giả hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động 
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Sinh viên tham gia các hoạt động rất chủ động  

 

 
Nhiệt tình…. 
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Và hào hứng… 
 

Trong những buổi sinh hoạt kỹ năng như thế này sinh viên còn được chia sẻ những kinh 
nghiệm, những trải nghiệm của bản thân các diễn giả và của chính các sinh viên. Qua đó, 
sinh viên tự hoàn thiện những kỹ năng và định hình dần trong việc phát triển bản thân và 
phát triển nghề nghiệp. 
 

 
Những phút giây chia sẻ thân tình và quý báu 
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Những hoạt động thắt chặt tình đoàn kết, thể hiện kỹ năng làm việc nhóm 

 

 
Sinh viên nghiêm túc thực hiện những bài trắc nghiệm trên giấy để  

“khám phá bản thân” 
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• Thông qua hoạt động này sinh viên sẽ khám phá ở mức độ biết được các phẩm chất 
cá nhân. Từ đó giúp sinh viên xác định được những điểm mạnh và điểm yếu của bản 
thân để có định hướng tốt hơn trong học tập và phát triển nghề nghiệp tương lai. 

• Sinh viên sẽ được trải nghiệm kỹ năng giao tiếp, thể hiện bản thân một cách hiệu 
quả. 

 
Ngày hội việc làm – sinh viên công nghệ thông tin  
 
Mục đích, ý nghĩa 
 
Hàng năm Khoa CNTT có hơn 1500 sinh viên tốt nghiệp ở tất cả các hệ (trong đó có khoảng 
400 sinh viên chương trình Chính Quy, 400 sinh viên hệ Hoàn Chỉnh Đại học, 600 sinh viên 
Cao Đẳng Tin học và 100 sinh viên từ hệ tại chức và đào tạo từ xa). Với con số ấy, nhu cầu 
việc làm của sinh viên cũng là một vấn đề mà Khoa rất quan tâm. Xuất phát từ nhu cầu đó, 
Khoa CNTT tổ chức “Ngày hội việc làm CNTT  2012” quy tụ hơn 20 doanh nghiệp CNTT tại 
TP với 26 gian hàng tổ chức tuyển dụng dành cho sinh viên của Khoa. 
“ Ngày hội việc làm” Khoa CNTT là cơ hội để sinh viên tiếp cận với nhu cầu tuyển dụng của 
doanh nghiệp, đồng thời sinh viên được tư vấn để có được những bước chuẩn bị cần thiết 
khi đi làm. 
 
Thành phần tham dự:  hơn 20 doanh nghiệp tham gia với hơn 2000 lượt sinh viên.  
Nội dung 
 
Ngày hội việc làm Công Nghệ Thông Tin 2012 với hơn 2000 lượt sinh viên – cựu sinh viên 
Khoa CNTT tham gia, bên cạnh đó còn có sự tham gia của sinh viên Khoa Toán – Tin học 
và Khoa Điện tử viễn thông cùng với nhiều hoạt động tư vấn tuyển dụng của các công ty. 
 
Kết quả đạt được 
 
Đối với doanh nghiệp 
 
Các doanh nghiệp đánh giá cao “Ngày hội việc làm” của Khoa CNTT hàng năm, vì theo các 
doanh nghiệp đây là cơ hội quý giá để họ tiếp cận trực tiếp với sinh viên ở quy mô toàn 
Khoa như thế này. Doanh nghiệp cũng nhận được rất nhiều hồ sơ ứng viên dự tuyển vào 
công ty. 
 
Đối với sinh viên 
 

• Đây là một hoạt động cần thiết không thể thiếu cho sinh viên. Sinh viên rất hào hứng 
khi tham gia: “Ngày hội việc làm”. Tại đây họ được tiếp xúc với rất nhiều doanh 
nghiệp, có thể tham gia các hoạt động tuyển dụng đa dạng và đây cũng là dịp để các 
doanh nghiệp biết đến sinh viên.  

• Sinh viên được  trải nghiệm quá trình phỏng vấn xin việc một cách thực tế nhất. 
• Bước đầu giúp sinh viên làm quen với văn hóa tuyển dụng của các công ty, giúp sinh 

viên có được sự chuẩn bị phù hợp trong việc lựa chọn công việc và phát triển nghề 
nghiệp bản thân. 
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Quang cảnh sân trường trước giờ khai mạc  

“Ngày hội việc làm Công Nghệ Thông Tin 2012” 
 

 
Lễ khai mạc “Ngày hội việc làm Công nghệ thông tin 2012” diễn ra tại Giảng Đường 2 

– Trường ĐH KHTN TP HCM 
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Sinh viên điền đơn ứng tuyển tại chỗ 

 

 
Sinh viên tham gia buổi tư vấn trực tiếp tại gian hàng của Doanh nghiệp 

 
Cuộc thi học thuật “Thách Thức 2012” 
 
Mục đích, ý nghĩa 
 
Thách Thức là cuộc thi học thuật truyền thống và quy mô của Khoa CNTT và của Trường 
Đại học Khoa Học Tự Nhiên. Với bề dày truyền thống 12 năm, Thách Thức trở thành sân 
chơi không thể thiếu của sinh viên Khoa CNTT Trường ĐH KHTN và các trường bạn có đào 
tạo ngành CNTT. Qui tụ được hầu hết các trường Đại học trên thành phố Hồ Chí Minh, có 
khoa đào tạo về CNTT, như: Đại học Bách Khoa, Đại học CNTT, Đại học Sư phạm kỹ 
thuật… 
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Thành phần tham dự 
 
Thách Thức 2012 (http://www.thachthuc.net ) diễn ra từ 18/03/2012 với 122 đội thi, 627 thí 
sinh tham gia. Trải qua các vòng sơ tuyển, vòng loại, bán kết, đến ngày 22/04/2012 vừa qua, 
Thách Thức đã diễn ra trận chung kết quyết liệt và gay cấn thu hút hơn 350 khán giả sinh 
viên đến xem và cổ vũ cho trận đấu. 
 
Nội dung 
 
Đây là cuộc thi học thuật quy mô và có truyền thống của Khoa CNTT. Được nhiều lứa thế hệ 
sinh viên biết đến cũng như được sự quan tâm rất nhiều của các doanh nghiệp. Doanh 
nghiệp là những nhà tài chính cho hoạt động này của Khoa. 
 
Kết quả đạt được 
 
Cuộc thi là nơi để sinh viên trải nghiệm và thử thách những kiến thức của mình. Qua cuộc 
thi đã rèn luyện cho sinh viên được nhiều kỹ năng cần thiết như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 
năng thuyết trình, trình bày,…mang lại sự tin cho sinh viên. Hàng năm, cuộc thi được diễn ra 
rất sôi động và được sự ủng hộ, yêu mến của tất cả sinh viên trong Khoa. 
 
Với giải thưởng cao và hấp dẫn (Giải nhất trị giá 8 triệu đồng, giải nhì 6 triệu và giải ba 4 
triệu) cùng những phần thi đấu mang đậm chất CNTT, đòi hỏi các đội thi phải có sự đầu tư 
nghiêm túc và có chiến thuật thông minh đã mang lại sự hấp dẩn cho cuộc thi. Sự giằng co 
từng điểm một giữa các đội qua các vòng thi là đặc điểm thể hiện sự gay cấn và hấp dẫn 
của sân chơi Thách Thức. 
 

• Qua cuộc thi, sinh viên sẽ có thể kiểm tra được những kiến thức của mình đã học, 
trau dồi và nâng cao các kỹ năng mình được học. 

• Doanh nghiệp có cơ hội quan sát các sinh viên qua một quá trình làm việc và thi đấu 
nghiêm túc. Từ đó, có thể đánh giá được sơ nét khả năng của sinh viên. 

 

 
Ba đội thi xuất sắc vào vòng chung kết 
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Giảng đường chật ních khán giả đến xem trận chung kết 

 
 

 
Chân dung đội vô địch Thách Thức 2012 

 
Cuộc thi Hackathon 
 
Mục đích, ý nghĩa 
 
Cuộc thi tạo cơ hội cho sinh viên được trải nghiệm gần như hoàn toàn của quy trình C-D-I-O. 
Từ chỗ hình thành ý tưởng, đến thiết kế rồi cài đặt và giới thiệu sản phẩm của mình. 
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Thành phần tham dự 
 
- 100 sinh viên 
- 3 doanh nghiệp tài trợ 
 
Nội dung 
 
Sinh viên sẽ có 48 tiếng để hoàn tất 1 quá trình từ hình thành ý tưởng, thiết kế, cài đặt và 
giới thiệu sản phẩm đó. 
 
Kết quả đạt được 
 
- Sinh viên được trải nghiệm quá trình C-D-I-O hoàn chỉnh. 
- Sinh viên có cơ hội phát huy ý tưởng sáng tạo của mình và hiện thực hóa chúng. 
- Nhiều sản phẩm có ý tưởng rất hay và được các doanh nghiệp đánh giá cao. 
- Thành phần ban giám khảo có sự tham gia của các doanh nghiệp. Điều này giúp cho 
những kiến thức và trải nghiệm của sinh viên nhận được sự đánh giá khách quan và thực tế 
từ phía các nhà tuyển dụng. 
 
Talkshow “ Hướng nghiệp” 
 
Trong khuôn khổ triển khai chương trình đào tạo CDIO, các sinh viên đang theo học năm 
nhất tại Khoa được tổ chức buổi trò chuyện Hướng nghiệp với sự tham gia chia sẻ của các 
vị lãnh đạo kỳ cựu ở các công ty CNTT lớn trên TP: TMA Solutions, Gameloft Việt Nam, 
HarveyNash, Aricent và FPTSoftware vào ngày 22/04/2012 sau phiên khai mạc “Ngày hội 
Việc làm Công nghệ Thông Tin 2012” tại Giảng đường 2. 
Buổi nói chuyện thu hút hơn 500 sinh viên kéo dài trong 2 giờ đồng hồ. 

 

 
Quang cảnh Giảng Đường 2  trong buổi trò chuyện Hướng Nghiệp 
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TS. Nguyễn Hữu Lệ - Chairman của công ty TMA Solutions chia sẻ những trải nghiệm và 

hành trang nghề nghiệp cho sinh viên 
 
Chương trình “Gặp gỡ giao lưu cùng Cựu CEO Pepsi và Apple –Mr. Sculley” 
 
Mục đích, ý nghĩa 
 
Đây là cơ hội để sinh viên Khoa CNTT được giao lưu gặp gỡ với những nhân vật thành đạt 
và nổi tiếng trong ngành. Thông qua hoạt động giao lưu, sinh viên sẽ hiểu rõ hơn về quá 
trình khởi nghiệp, đặc thù của ngành CNTT cũng như những kinh nghiệm quý báu của diễn 
giả. Những sự chia sẻ, định hướng như thế sẽ là một bài học quý báu cho sinh viên trong 
định hướng nghề nghiệp tương lai. 
 
Thành phần tham dự:  
 
Phía khách mời: 

1. Mr. John Sculley – Cựu CEO Pepsi và Apple 
2. Mr. Sony Vu – Cty Misfit Wearable 

Sinh viên: 100 sinh viên được tuyển chọn. 
 
Nội dung 
 
Buổi giao lưu diễn ra vào lúc 18h00 – 21h30 ngày 24/04/2012 tại Hội Trường Nhà I – 
Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM. 
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Quang cảnh Hội Trường I trong buổi giao lưu 

 
Các diễn giả đã chia sẻ những trải nghiệm quí báu của mình với sinh viên, trả lời những câu 
hỏi mà sinh viên quan tâm. 
 
 
 
Kết quả đạt được 
 
Buổi giao lưu diễn ra thành công tốt đẹp và được sinh viên, giảng viên và khách mời đánh 
giá cao. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa. Sinh viên và người dự được nghe và thảo luận 
về xu hướng công nghệ mới trong ngành. Ngoài ra, qua buổi trao đổi, mối quan hệ và uy tín 
của Khoa – Trường đối với các đối tác bên ngoài càng được nâng cao, sinh viên của Khoa 
cũng được họ đánh giá cao về sự năng động và sáng tạo 
 
Ruby forum HCM 
 
Mục đích, ý nghĩa 
 
Ruby forum nhằm tạo điều kiện để sinh viên Khoa tiếp cận với ngôn ngữ lập trình Ruby – 
một trong những ngôn ngữ rất phổ biến các doanh nghiệp ở Châu Âu và Mỹ. Hội thảo là cơ 
hội để giáo viên và sinh viên của Khoa gặp gỡ và giao lưu với ông Yukihiro Matsumoto (tác 
giả ngôn ngữ Ruby) và đại diện của hơn 30 doanh nghiệp đã và đang phát triển trên ngôn 
ngữ Ruby trên thành phố Hồ Chí Minh.. 
Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Khoa mở rộng hợp tác với các công ty Nhật Bản trong việc 
xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ Ruby tại Việt Nam. 
 
Thành phần tham dự:  
 
Hơn 30 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Có hơn 300 sinh viên tham dự 2 phiên làm việc 
của hội thảo. Đại diện Sở Thông Tin Truyền Thông Tp HCM 
Đại diện Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp HCM. 
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Khách mời: Ông Yukihiro "Matz" Matsumoto (tác giả ngôn ngữ Ruby) 
 

 
“Cha đẻ của Ruby” đang giới thiệu “đứa con” của mình 

 
Nội dung 
 
Hội thảo giới thiệu về ngôn ngữ Ruby, tiềm năng của ngôn ngữ này trong việc phát triển các 
ứng dụng cũng như các dự án công nghệ thông tin tại các tổ chức và doanh nghiệp. 
Bên cạnh đó, hội thảo còn giới thiệu đến các bạn sinh viên quan tâm những kỹ thuật và ứng 
dụng của Ruby trong lập trình Web, lập trình trên thiết bị di động và lập trình nhúng… 
 
Các đại diện doanh nghiệp cũng như sinh viên và người tham gia đã có những trao đổi, thảo 
luận về vấn đề đào tạo, tuyển dụng và nghề nghiệp liên quan cho sinh viên yêu thích ngôn 
ngữ Ruby. 
 
Kết quả đạt được 
 
Hội thảo đã mở ra một hướng đi mới trong tương lai cho cộng đồng những người quan tâm 
đến ngôn ngữ Ruby cũng như giới thiệu đến sinh viên những tiềm năng của một loại ngôn 
ngữ lập trình khá hiếm ở Việt Nam hiện nay. 
 
Đối với sinh viên: đây là một cơ hội hiếm để sinh viên có thể tiếp cận với ngôn ngữ mới và 
đang thu hút này (hiện tại mức lương cho 1 kỹ sư phần mềm Ruby là từ 600$ - 4000$ (theo 
nguồn từ công ty East Agile) 
 
Đối với Khoa: Là cơ hội để Khoa mở rộng hợp tác, nghiên cứu với các chuyên gia và các 
doanh nghiệp nước ngoài đang sử dụng ngôn ngữ Ruby. 
 
Đối với các doanh nghiệp: Nhiều doanh nghiệp quan tâm xem đây là một sự kiện đặc biệt để 
họ có thể giới thiệu và kêu gọi những sinh viên quan tâm tham gia vào nghiên cứu và phát 
triển nghề nghiệp với ngôn ngữ Ruby. Thị trường CNTT hiện tại đang rất khan hiếm những 
kỹ sư chuyên cho loại ngôn ngữ này, và sinh viên của Khoa CNTT – ĐH KHTN được quan 
tâm và đánh giá cao. 
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KẾT LUẬN 
 
Qua các hoạt động kết hợp với các doanh nghiệp nêu trên, chúng tôi đã tạo được mối liên 
quan hệ chặt chẽ giữa doanh nghiệp và sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc thực 
tế với doanh nghiệp. Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức các buổi tham quan, thực tập tại  các 
công ty làm về CNTT trên địa bàn thành phố. Những hoạt động này thực sự mang lại nhiều 
lợi ích cho cả sinh viên lẫn doanh nghiệp. Sinh viên rất hào hứng và nhiệt tình tham gia các 
hoạt động này một cách tự giác. 
 
Trong kế hoạch tiếp theo, những hoạt động như vậy vẫn tiếp tục được tiến hành một cách 
đều đặn, với qui mô ngày càng lớn hơn và nội dung phong phú hơn, lôi cuốn nhiều doanh 
nghiệp và sinh viên tham gia hơn nữa. 
 
Hiện tại chúng tôi đã phải tiến hành lên kế hoạch làm việc với doanh nghiệp kế hoạch năm 
2013. Một trong những ý tưởng được các doanh nghiệp ủng hộ và hứa tạo điều kiện giúp 
đỡ, đó là đưa các giảng viên đi thực tập tại các doanh nghiệp. Với những trải nghiệm thực tế 
như vậy, các giáo viên sẽ có những bài giảng thực tế và hiệu quả hơn, cũng như cách làm 
việc công nghiệp hơn. Tuy nhiên, điều này còn cần phải bàn bạc thống nhất, để có những 
qui chế tiến hành cụ thể. Qua hoạt động này, chúng tôi nhận thấy, cần một bộ phận chuyên 
nghiệp thực hiện việc liên kết với doanh nghiệp, điều này thực sự có lợi cho sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo. 
 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 
[1] E. F Crawley, J Malmqvist, S Ostlund, D. Brodeur. Rethingking Engineering Education. The 

CDIO Approach. 2007 Springer Science+Business Media, LLC. 
 
[2] http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-doanh/2012/02/fpt-software-tham-gia-toa-dam-ve-nhan-luc-cntt/. 
 
[3] http://tab.pcworld.com.vn/news-detail.aspx?cId=&page_news=72&ArticleId=1231127 
 
[4] Báo cáo các hoạt động của sinh viên – Khoa CNTT – ĐHKHTN. 5/2012. 
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ĐỀ XUẤT KHUNG CHUẨN ĐẦU RA 
THEO CẤU TRÚC ĐỀ CƯƠNG CDIO   

CHO MỘT SỐ NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  
CỦA ĐHQG-HCM  

 
 
 

Đoàn Thị Minh Trinh, Đoàn Ngọc Khiêm 
Liên hệ: dtmtrinh@vnuhcm.edu.vn 

 
Ban Đại học và Sau đại học, ĐHQG-HCM 

 
 
TÓM TẮT 
 
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phải cụ thể để thể hiện năng lực mong đợi đối với 
sinh viên khi tốt nghiệp; phải hợp lý để thiết kế và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng 
chuẩn đầu ra yêu cầu. Trong khi chuẩn văn bằng quốc gia, văn bằng ngành, phần lớn chỉ 
thể hiện yêu cầu chung đối với chuẩn đầu ra như mục tiêu đào tạo tổng quát; hay tiêu chuẩn 
kiểm định liên quan chỉ thể hiện những tiêu chí cơ bản đối với chuẩn đầu ra để đáp ứng tiêu 
chuẩn kiểm định, thì việc xác lập những khung chuẩn đầu ra chi tiết để xây dựng và phát 
triển những chuẩn đầu ra cụ thể và hợp lý cho các chương trình đào tạo là thực sự cần thiết. 
 
Dựa trên Tiêu chuẩn 2 và Đề cương CDIO như một phương pháp luận, một khung chuẩn; 
đồng thời tham khảo các tiêu chí về chuẩn đầu ra của các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế, bài 
báo trình bày việc khái quát hóa, tiếp nhận, và áp dụng thích ứng Đề cương CDIO để đề 
xuất những khung chuẩn đầu ra cho một số nhóm ngành đào tạo trình độ đại học của 
ĐHQG-HCM. Cụ thể, bài báo trình bày về: (i) vai trò của Đề cương CDIO đối với giáo dục; 
(ii) Đề cương CDIO và khung chuẩn đầu ra khái quát đề xuất cho chương trình đào tạo; (iii) 
tiếp nhận Đề cương CDIO v.2 là khung chuẩn đầu ra cho nhóm ngành kỹ thuật trên cơ sở so 
sánh nội dung chuẩn đầu ra giữa Đề cương CDIO và các tiêu chuẩn kiểm định, và định 
hướng nghề nghiệp kỹ sư; (iv) áp dụng thích ứng Đề cương CDIO cho các ngành đào tạo 
khác nhau; (v) những khung chuẩn đầu ra đề xuất cho một số nhóm ngành đào tạo. 
 
Bài báo đề xuất cho ĐHQG-HCM những khung chuẩn đầu ra chi tiết, và có thể áp dụng cho   
các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, góp phần thúc đẩy cải cách giáo dục đại học của     
Việt Nam. 
  
 
TỪ KHÓA 
 
Chuẩn đầu ra, áp dụng Đề cương CDIO, khung chuẩn đầu ra, ĐHQG-HCM. 
  
 
GIỚI THIỆU 
 
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT) phải cụ thể để thể hiện năng lực mong đợi 
người học “làm được” khi hoàn tất CTĐT; phải thuận tiện để thiết kế và phát triển CTĐT đáp 
ứng chuẩn đầu ra. Đối với các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam, việc xây dựng và 
công bố chuẩn đầu ra được đề cập chính thức trong văn bản của Bộ GD&ĐT, Chỉ thị số 
7823/CT-BGDĐT ngày 27/10/2009, trong đó yêu cầu các cơ sở GDĐH xây dựng và công bố 
công khai chuẩn đầu ra [1]. Tuy nhiên, các quy định về chuẩn đầu ra thể hiện trong Luật 
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Giáo dục năm 2005 (Quốc hội 2005) hay quy chế đào tạo (Bộ GD&ĐT 2007) chỉ là những 
yêu cầu tổng quát về mục tiêu đào tạo; hay Văn bản hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra [2] 
chỉ hướng dẫn nội dung tổng quát của chuẩn đầu ra. Do đó xác lập những khung chuẩn   
đầu ra chi tiết để xây dựng và phát triển chuẩn đầu ra cho các CTĐT là thực sự cần thiết. 
  
Đề xướng CDIO (CDIOTM) cung cấp một khung chuẩn tích hợp bao gồm Đề cương CDIO,  
các Tiêu chuẩn CDIO và Bộ tiêu chí đánh giá chương trình [3]--có thể coi là một hệ thống 
phương pháp đồng bộ để xây dựng và phát triển chuẩn đầu ra cụ thể, để thiết kế và phát 
triển CTĐT đáp ứng chuẩn đầu ra.  
 
Nhằm đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, xây dựng chất lượng đào tạo đáp ứng những chuẩn 
mực quốc tế, ĐHQG-HCM thí điểm tiếp nhận và áp dụng CDIO từ năm 2010 cho ngành Kỹ 
thuật Cơ khí (KTCK) và Công nghệ Thông tin (CNTT) [4] để đúc kết những khung chuẩn 
chung, những mô hình mẫu để nhân rộng triển khai. Thực hiện mục tiêu này, dựa trên Tiêu 
chuẩn 2 và Đề cương CDIO như một phương pháp luận, một khung chuẩn; đồng thời tham 
khảo các tiêu chí về chuẩn đầu ra của các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế, bài báo trình bày 
việc khái quát hóa, tiếp nhận, và áp dụng thích ứng Đề cương CDIO để đề xuất những 
khung chuẩn đầu ra cho một số nhóm ngành đào tạo trình độ đại học của ĐHQG-HCM.  
 
 
VAI TRÒ CỦA ĐỀ CƯƠNG CDIO ĐỐI VỚI GIÁO DỤC KỸ THUẬT  
 
Đề xướng CDIO đưa ra Tiêu chuẩn 2 về chuẩn đầu ra đối với chương trình kỹ thuật: “Những 
chuẩn đầu ra chi tiết, cụ thể đối với những kỹ năng cá nhân và giao tiếp, những kỹ năng  kiến 
tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống, cũng như các kiến thức chuyên ngành, phải nhất quán 
với mục đích của chương trình, và được phê chuẩn bởi các bên liên quan của chương trình” 
[3]. Những chuẩn đầu ra này được hệ thống hóa trong Đề cương CDIO--một danh sách các 
kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với các chuẩn thực hành kỹ thuật đương đại, được 
tổng kết từ các danh sách kỹ năng yêu cầu và được xem xét bởi các chuyên gia trong nhiều 
lĩnh vực.  
 
Cấu trúc và nội dung Đề cương CDIO phiên bản 2 (v.2) 
 
Đề cương CDIO cấp độ 1 (cấp độ X), bao gồm 4 Mục chủ đề về kiến thức, kỹ năng và thái 
độ ở cấp độ tổng quát nhất (Hình 1). Bốn Mục chủ đề này xuất phát từ mong đợi của xã hội 
đối với sinh viên kỹ thuật khi tốt nghiệp, được rút ra từ việc nghiên cứu, khảo sát hơn một 
trăm chủ đề khác nhau [3, 5].  
 

  
4.0 Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp, 

xã hội và môi trường  (Kỹ năng CDIO)/                                                                               
Năng lực thực hành nghề nghiệp/ Áp dụng kiến thức  mang lại lợi ích cho xã hội 

 

1.0 Kiến thức                                  
và lập luận ngành 

2.0 Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và  
phẩm chất 

3.0 Kỹ năng giao tiếp:               
làm việc nhóm và giao tiếp 

 
Hình 1: Hình thành cấu trúc Đề cương CDIO chi tiết cấp độ 1 (phỏng theo [3]) 

 
Nội dung Đề cương CDIO được thiết kế chi tiết tới cấp độ 2 (X.X), cấp độ 3 (X.X.X), và cấp 
độ 4 (X.X.X.X). Những chi tiết cấp độ 4 rất cần thiết để chuyển mục tiêu ở cấp độ cao sang 
chuẩn đầu ra có thể giảng dạy và đánh giá được như minh họa trên Bảng 1. 

 
Bảng 1: Đề cương CDIO cấp độ 3, cấp độ 4 và chuẩn đầu ra      

                                                
1. Kiến thức và lập luận ngành    
1.1 Kiến thức toán học và khoa học cơ bản  
     1.1.1 Toán học (bao gồm thống kê) 
     1.1.2 Vật lý 

2. Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất 
2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề  
     2.1.1 Xác định và phát biểu vấn đề 

Đánh giá dữ liệu và vấn đề 
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     1.1.3 Hóa học 
     1.1.4 Sinh học 
1.2 Kiến thức kỹ thuật cơ sở cốt lõi 
1.3 Kiến thức kỹ thuật cơ sở nâng cao, phương 
pháp và công cụ … 

Phân tích các giả thiết và những nguồn định kiến  
Thể hiện vấn đề ưu tiên trong bối cảnh các mục tiêu chung 
Hình thành một kế hoạch giải quyết (mô hình  phối hợp, các 
giải pháp giải tích và số, phân tích định tính, thử nghiệm và 
xem xét các yếu tố bất định)… 

 
Vai trò của Đề cương CDIO đối với giáo dục kỹ thuật 
 
Đề cương CDIO đã được các CTĐT khác nhau sử dụng như một khung chuẩn, một hướng 
dẫn để xây dựng chuẩn đầu ra chi tiết; để thiết kế và phát triển CTĐT đáp ứng chuẩn đầu ra. 
Là một tuyên bố chính thức về chuẩn đầu ra đối với chương trình kỹ thuật, Đề cương CDIO 
đã hỗ trợ để [5]: 
 
• Nắm bắt nhu cầu của các bên liên quan của CTĐT. 
• Làm nổi bật các mục tiêu tổng thể của một chương trình kỹ thuật. 
• Cung cấp một khung chuẩn để đối sánh các chuẩn đầu ra. 
• Phục vụ như biểu mẫu trình bày mục đích và chuẩn đầu ra của CTĐT. 
• Cung cấp một hướng dẫn cho việc thiết kế CTĐT. 
• Khuyến nghị phương pháp giảng dạy và học tập thích hợp. 
• Cung cấp các tiêu chí để đánh giá học tập. 
• Phục vụ như một khung chuẩn để đánh giá tổng thể CTĐT. 
• Giao tiếp với giảng viên, sinh viên, và các bên liên quan khác về định hướng và mục tiêu 

của nền giáo dục kỹ thuật mới với trung tâm là sinh viên, trọng tâm là chuẩn đầu ra. 
 
 
ĐỀ CƯƠNG CDIO VÀ KHUNG CHUẨN ĐẦU RA KHÁI QUÁT  

 
Nguyên lý xây dựng chuẩn đầu ra dựa trên Đề cương CDIO/ khung chuẩn đầu ra 
 
Đề cương CDIO đã được áp dụng cho nhiều CTĐT khác nhau như một khung chuẩn đầu ra    
chi tiết để đảm bảo chuẩn đầu ra đáp ứng chuẩn văn bằng quốc gia, văn bằng ngành; chuẩn 
nghề nghiệp, tiêu chuẩn kiểm định; phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của trường đại học; 
mục đích của CTĐT; và những giá trị riêng của trường đại học, CTĐT. Như vậy chuẩn đầu 
ra của CTĐT có thể không bao gồm một số kỹ năng bao hàm trong Đề cương CDIO và được 
bổ sung một số yêu cầu cụ thể, nổi bật của trường đại học và chương trình. Nguyên lý này là 
cơ sở để xây dựng khung chuẩn đầu ra cho các nhóm ngành, các ngành đào tạo (Hình 2). 
 

 

ĐỀ CƯƠNG CDIO/ khung chuẩn đầu ra 

SỨ MỆNH 
 VÀ TẦM NHÌN  
của trường ĐH 

  

MỤC ĐÍCH 
CỦA CTĐT 

GIÁ TRỊ RIÊNG  
của trường ĐH, 

CTĐT 
 

CHUẨN VĂN 
BẰNG 

quốc gia/ ngành 
 

CHUẨN  
NGHỀ NGHIỆP 

TIÊU CHUẨN  
KIỂM ĐỊNH 

XÂY DỰNG/             
HOÀN THIỆN  

CHUẨN ĐẦU RA 

CHUẨN ĐẦU RA 
CỦA CTĐT 

 

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý xây dựng chuẩn đầu ra 
dựa trên Đề cương CDIO/ khung chuẩn đầu ra (phỏng theo [6])  
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Đề cương CDIO và khung chuẩn đầu ra khái quát 
 
Nhằm xác lập cấu trúc chuẩn đầu ra cho CTĐT nói chung, khung chuẩn đầu ra khái quát     
có cấu trúc 4 Mục chủ đề như Đề cương CDIO [6] đã được đúc kết từ so sánh cấu trúc      
Đề cương CDIO cấp độ 1 với Bốn trụ cột giáo dục: “học để biết, học để làm, học để chung 
sống, học để trưởng thành” của Tổ chức UNESCO; và cấu trúc chuẩn đầu ra theo 3 Mục chủ 
đề “Kiến thức”, “Kỹ năng, “Năng lực” (KSC) của Khung tham chiếu văn bằng Châu Âu 
(European Qualification Framework – EQF) (Bảng 2). 

 
Bảng 2: Khái quát hóa Đề cương CDIO cấp độ 1                                                                                                       

thành khung chuẩn đầu ra khái quát [6] 
 

Đề cương CDIO  cấp độ 1 “Bốn trụ cột giáo 
dục”, UNESCO 

Cấu trúc 
chuẩn đầu ra 

theo EQF 
Khung chuẩn đầu ra  khái quát  

1. Kiến thức và lập luận ngành Học để biết Kiến thức 1. Kiến thức và lập luận ngành 
2. Kỹ năng cá nhân và nghề 
nghiệp, và phẩm chất Học để trưởng thành 

Kỹ năng 
2. Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm 
chất 

3. Kỹ năng giao tiếp  Học để chung sống 3. Kỹ năng giao tiếp 

4. Kỹ năng CDIO Học để làm Năng lực 4. Năng lực thực hành nghề nghiệp/ Áp dụng 
kiến thức để mang lại lợi ích cho xã hội 

 
 
KHUNG CHUẨN ĐẦU RA NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT 
 
So sánh Đề cương CDIO v.2 với tiêu chí về chuẩn đầu ra của các tiêu chuẩn kiểm định 
chương trình kỹ thuật [6] (Bảng 3 - Bảng 4), như tiêu chuẩn kiểm định của mạng lưới các tổ 
chức kiểm định kỹ thuật ở Châu Âu: EUR-ACE; của ABET; của Hiệp hội kỹ sư Canada: 
CEAB; của Thỏa ước Washington: WA; của Hiệp hội Kỹ sư Úc: EA, cho thấy Đề cương 
CDIO cấp độ 2 bao trùm tất cả các tiêu chí này. Đề cương CDIO đã được so sánh với 
những kỹ năng mà người kỹ sư cần có theo 5 định hướng nghề nghiệp khác nhau: kỹ sư 
nghiên cứu, kỹ sư thiết kế hệ thống, kỹ sư phát triển sản phẩm, kỹ sư vận hành, kỹ sư kinh 
doanh/ quản lý [3] (Bảng 5).  
 
Đặc điểm nổi bật của Đề cương CDIO là có cấu trúc rõ ràng với 4 Mục nội dung và 4 cấp độ 
chi tiết; toàn diện và chi tiết hơn các mô tả chuẩn đầu ra ở các chuẩn văn bằng, chuẩn nghề 
nghiệp, tiêu chuẩn kiểm định. Đề cương CDIO tuyên bố chuẩn đầu ra cho giáo dục  kỹ thuật 
phản ánh một tầm nhìn rộng hơn về nghề nghiệp kỹ thuật. Mức độ chi tiết các chủ đề chuẩn 
đầu ra của Đề cương CDIO thuận tiện để xây dựng chuẩn đầu ra, thiết kế và phát triển 
CTĐT đáp ứng chuẩn đầu ra yêu cầu. Một CTĐT được thiết kế tham chiếu theo Đề cương 
CDIO cũng sẽ đáp ứng chuẩn văn bằng quốc gia, văn bằng ngành, hay tiêu chuẩn kiểm định 
quốc tế [5]. 
 
Từ thực tiễn áp dụng Đề cương CDIO và trên cơ sở các so sánh nêu trên, khung chuẩn đầu 
ra chi tiết cho nhóm ngành kỹ thuật được đề xuất bao gồm 3 thành phần:  
 
• Đề cương CDIO v.2 chi tiết cấp độ 4. 
• Định hướng nghề nghiệp kỹ sư [3] (Bảng 5). 
• Danh mục các động từ Bloom thích hợp cho các chủ đề kỹ thuật [7] (Phụ lục 1). 
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Bảng 3: So sánh Đề cương CDIO cấp độ 2 
với tiêu chí về chuẩn đầu ra của các tiêu chuẩn kiểm định chương trình kỹ thuật 

x: tương quan mạnh, (x): tương quan vừa [6] 

Đề cương CDIO v.2 EUR-ACE (1) ABET (2) CEAB (3) EA (4) WA (5) 
1. Kiến thức và lập luận ngành   
1.1 Kiến thức toán học và khoa học cơ bản  1.1 3a CE1 EA1 WA1 

1.2 Kiến thức kỹ thuật cơ sở cốt lõi 1.2, 5,2 3a CE1 EA1 WA1 
1.3 Kiến thức kỹ thuật cơ sở nâng cao, phương 
pháp và công cụ  

1.3, 5.1,  5.3 3k, (3a) CE5, (CE1) EA3 WA5, (WA1) 

2. Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất  

2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề  2.1, 2.2, 2.3 
(5.1), (5.2) 

3e, (3k) CE2, 
(CE11) 

EA4 WA2 

2.2 Thử nghiệm, điều nghiên, khám phá kiến thức  4.1, 4.2, 4.3 3b CE3, (CE7)  WA4, (WA10) 
2.3 Tư duy có hệ thống (5.2) (3c)    
2.4 Thái độ, tư duy và học tập  6.5 3i CE12 EA10 WA12 
2.5 Đạo đức, công bằng và trách nhiệm khác 6.3 3f, (3k) CE10, (CE12) EA9 WA 8 

3. Kỹ năng giao tiếp: làm việc nhóm và giao tiếp 

3.1 Làm việc theo nhóm đa lĩnh vực  6.1 3d CE 6 EA6 WA9, (WA11) 
3.2 Các phương thức giao tiếp  6.2 3g CE 7 EA2 WA10 
3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ       

4. Năng lực thực hành nghề nghiệp/ Áp dụng kiến thức để mang lại lợi ích cho xã hội                                                                                                                       

4.1 Bối cảnh ngoại cảnh, xã hội và môi trường  5.4, 6.3 3h, 3j, (3c) CE8, CE9 EA7 WA6, WA7  
4.2 Bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh  6.4 3h, (3c) CE11  WA11 
4.3 Hình thành ý tưởng, kỹ thuật hệ thống và quản 
lý  

2.2, 2.3 
 

3c CE4, (CE9), 
(CE11) 

EA5, 
(EA8) 

WA3, WA6), 
(WA11) 

4.4 Thiết kế  3.1, 3.2 3c CE4 EA5, EA8 WA3 
4.5 Thực hiện   (3c)  EA5  
4.6 Vận hành   (3c) (CE4) EA5 (WA3) 
4.7 Lãnh đạo kỹ thuật      
4.8 Sáng nghiệp      

 
 

Bảng 4: Tiêu chí về chuẩn đầu ra của các tiêu chuẩn kiểm định chương trình kỹ thuật 
 

(1) Tiêu chuẩn kiểm 
định EUR-ACE [8] 

Tiêu chuẩn kiểm định chương trình kỹ thuật của Châu Âu (EUR-ACE). Mạng lưới các tổ chức kiểm định 
Châu Âu (ENAEE) tổng hợp các chuẩn văn bằng của các nước thành viên Liên minh Châu Âu và đưa 
ra Tiêu chuẩn EUR-ACE [8] quy định chương trình kỹ thuật phải đáp ứng những chuẩn đầu ra yêu cầu 
chung (6 mục, 21 tiểu mục)  

(2) Tiêu chuẩn kiểm 
định ABET [9] 

Tiêu chuẩn kiểm định chương trình kỹ thuật, công nghệ, khoa học ứng dụng của Hội đồng Kỹ thuật và 
Công nghệ Hoa Kỳ quy định chương trình kỹ thuật phải đáp ứng những chuẩn đầu ra yêu cầu chung 
(11 mục 3a-3k) 

(3) Tiêu chuẩn kiểm 
định CEAB [10] 

Tiêu chuẩn kiểm định chương trình kỹ thuật của Hiệp hội Kỹ sư Canada (CEAB) quy định chương trình 
kỹ thuật phải đáp ứng những chuẩn đầu ra yêu cầu chung (12 mục)  

(4) Tiêu chuẩn kiểm 
định của Hiệp hội Kỹ 
sư Úc [11] (EA)  

Tiêu chuẩn kiểm định của Hiệp hội Kỹ sư Úc (EA) quy định chương trình kỹ thuật chuyên nghiệp phải 
đáp ứng những chuẩn đầu ra yêu cầu chung (10 mục)  

(5) Chuẩn tốt nghiệp 
theo Thỏa ước 
Washington [12] 
(WA) 

Thỏa ước Washington được ký kết vào năm 1989, là một thỏa thuận quốc tế giữa các tổ chức kiểm định 
chương trình kỹ thuật trên thế giới, công nhận sự tương đương giữa các chương trình được kiểm 
định bởi các tổ chức này và khuyến nghị sinh viên tốt nghiệp được công nhận bởi bất kỳ tổ chức nào 
tham gia Thỏa ước thì được công nhận bởi các tổ chức khác như đã đáp ứng yêu cầu học tập để hành 
nghề kỹ thuật [12]. Đến 2011, có 14 tổ chức kiểm định trên thế giới tham gia Thỏa ước này (UK, 
Ireland, USA, Canada, Australia, New Zealand, Hong Kong, South Africa, Japan, Singapore, Chinese 
Taipei, Korea, Malaysia, Turkey) [13]. Thỏa ước Washington ban hành quy định về chuẩn đầu ra v.2 
vào 18/6/2009 [12], gồm những những chuẩn đầu ra yêu cầu chung (12 mục)  
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Bảng 5: Đề cương CDIO và định hướng nghề nghiệp kỹ sư (phỏng theo [3]) 
 

Kỹ sư kinh doanh/ quản lý 

 

Kỹ sư vận hành 

 
Kỹ sư phát triển sản phẩm 

 Kỹ sư thiết kế hệ thống 
 Kỹ sư nghiên cứu  1. Kiến thức và lập luận ngành 

1.1 Kiến thức toán học và khoa học cơ bản  
chuẩn đầu ra chung của kỹ sư 1.2 Kiến thức kỹ thuật cơ sở cốt lõi 

1.3 Kiến thức kỹ thuật cơ sở nâng cao, phương pháp và công cụ 
2. Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất 
2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề chuẩn đầu ra chung của kỹ sư 
2.2 Thử nghiệm, điều nghiên, khám phá kiến thức      
2.3 Tư duy có hệ thống       
2.4 Thái độ, tư duy và học tập  Kỹ năng/ chuẩn đầu ra chung của kỹ sư 
2.5 Đạo đức, công bằng và trách nhiệm khác 
3. Kỹ năng giao tiếp 
3.1 Làm việc theo nhóm đa lĩnh vực  

chuẩn đầu ra chung của kỹ sư 3.2 Các phương thức giao tiếp 
3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ  
4. Kỹ năng CDIO 
4.1 Bối cảnh ngoại cảnh, xã hội và môi trường chuẩn đầu ra chung của kỹ sư 
4.2 Bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh       
4.3 Hình thành ý tưởng, kỹ thuật hệ thống và quản lý      
4.4 Thiết kế      
4.5 Thực hiện      
4.6 Vận hành      

 
 
ÁP DỤNG THÍCH ỨNG ĐỀ CƯƠNG CDIO 
CHO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NGOÀI LĨNH VỰC KỸ THUẬT 
 
Đề cương CDIO cũng đã được áp dụng thích ứng cho phạm vi rộng các ngành đào tạo 
ngoài lĩnh vực kỹ thuật. Có thể phân biệt 2 cách thức: áp dụng nguyên mẫu cấu trúc 4 Mục 
chuẩn đầu ra của Đề cương CDIO; và áp dụng thích ứng cấu trúc chuẩn đầu ra của Đề 
cương CDIO. Phần trình bày sau đây phân tích 2 cách thức áp dụng này thông qua một số 
trường hợp triển khai cho nhiều ngành đào tạo. 
 
Áp dụng nguyên mẫu cấu trúc 4 mục chuẩn đầu ra của Đề cương CDIO 
 
Chuẩn đầu ra của CTĐT được xây dựng và tổ chức theo cấu trúc 4 mục của Đề cương 
CDIO và Mục 4 được cụ thể hóa hoặc áp dụng thích ứng cho CTĐT liên quan.  
 
Viện Kỹ thuật thuộc Đại học Linköping (LiU), Thụy Điển [14, 15] đã quyết định các CTĐT và 
đề cương môn học mới, bao gồm cả chuẩn đầu ra được thiết kế theo Đề cương CDIO. Theo 
đó, khoảng 25 CTĐT ngành khác nhau và trên một nghìn môn học đã được tái thiết kế theo 
CDIO, bao gồm cả các CTĐT thuộc lĩnh vực khoa học tự  nhiên như vật lý, hóa học, sinh 
học, và toán học. Đối với các CTĐT này thì bối cảnh phát triển sản phẩm và hệ thống ít thích 
hợp, do đó một phiên bản điều chỉnh Mục 4 của Đề cương CDIO đã được phát triển. Chu 
trình phát triển sản phẩm--CDIO, đã được thay thế bằng chu trình thiên hơn về nghiên cứu. 
Để thuận tiện mô tả chuẩn đầu ra theo Đề cương CDIO, LiU phát triển một bảng các chủ đề 
chuẩn đầu ra theo Đề cương CDIO và các động từ tương ứng theo phân loại Bloom. LiU 
đánh giá rằng khi so sánh cấu trúc chuẩn đầu ra quy định bởi khung chuẩn văn bằng của 
Thụy Điển, thì Đề cương CDIO có cấu trúc hợp lý hơn, dễ dàng áp dụng cho nhiều loại 
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CTĐT khác nhau, và nội dung của Đề cương CDIO hầu như bao trùm hoàn toàn các chuẩn 
đầu ra của khung chuẩn văn bằng này. 
 
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG-HN) bắt đầu áp dụng CDIO cho Chương trình Kinh tế đối 
ngoại [16]. chuẩn đầu ra của CTĐT được xây dựng theo cấu trúc 4 Mục của khung chuẩn 
đầu ra khái quát và chi tiết tới cấp độ 3. Cụ thể, Mục 1 áp dụng tương ứng cho chương trình 
Kinh tế đối ngoại; Mục 2 và Mục 3 được áp dụng không thay đổi; Mục 4 được áp dụng thích 
ứng thành “Áp dụng kiến thức để đem lại lợi ích cho xã hội” bằng các năng lực “Hình thành ý 
tưởng, Xây dựng, Thực hiện, Đánh giá phương án/ dự án kinh tế/ kinh doanh”. Như vậy, kỹ 
năng  C-D-I-O được cụ thể hóa thành C-D-I-E (Evaluate); đối tượng “sản phẩm, quá trình,            
hệ thống” của giáo dục kỹ thuật được cụ thể hóa thành “phương án/ dự án kinh tế/ kinh 
doanh” phù hợp với ngành đào tạo Kinh tế đối ngoại.  
 

Bảng 6: Chuẩn đầu ra chương trình Kinh tế đối ngoại, ĐHQG-HN [16] 
 

1.    Kiến thức và lập luận ngành  
1.1  Kiến thức chung 
1.2  Kiến thức toán học và khoa học tự nhiên 
1.3  Kiến thức cơ bản 
1.4  Kiến thức cơ sở ngành  
1.5  Kiến thức chuyên ngành  

3.    Kỹ năng giao tiếp: làm việc nhóm và giao tiếp 
3.1  Làm việc theo nhóm 
3.2  Các phương thức giao tiếp 
3.3  Giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 
  

2.    Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất 
2.1  Lập luận tư duy và giải quyết vấn đề  
        kinh tế hay kinh doanh 
2.2   Nghiên cứu và khám phá kiến thức 
2.3   Tư duy có hệ thống 
2.4   Kỹ năng và phẩm chất cá nhân 
2.5   Kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp 

4.    Áp dụng kiến thức để mang lại lợi ích cho xã hội  
4.1   Bối cảnh ngoại cảnh và xã hội 
4.2   Bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh 
4.3   Hình thành ý tưởng kinh tế/ kinh doanh 
4.4   Xây dựng phương án/ dự án kinh tế/ kinh doanh  
4.5   Thực hiện phương án/ dự án kinh tế/ kinh doanh  
4.6   Đánh giá phương án/ dự án kinh tế/ kinh doanh 

 
Trường Đại học Ngoại ngữ, Tin học TP. HCM (HUFLIT) đã áp dụng thích ứng Đề cương 
CDIO để thiết kế mới chuẩn đầu ra cho 6 ngành đào tạo [17], trong đó 5 trong 6 ngành đào 
tạo thuộc lĩnh vực xã hội và nhân văn, kinh tế: Ngoại ngữ, Đông phương học, Quan hệ  quốc 
tế (QHQT), Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh Du lịch (lữ hành và khách sạn). Điểm 
chung của việc áp dụng thích ứng Đề cương CDIO ở HUFLIT là đảm bảo cấu trúc 4 mục 
như Đề cương CDIO: Mục 1. Kiến thức được áp dụng cho ngành đào tạo cụ thể; Mục 2 và 
Mục 3 được áp dụng không thay đổi; Mục 4 được áp dụng như khung chuẩn đầu ra khái 
quát “Năng lực thực hành nghề nghiệp/ Áp dụng kiến thức để đem lại lợi ích cho xã hội”. Cụ 
thể, việc áp dụng thích ứng Mục 4 cho các CTĐT như sau:  
 
• CTĐT Ngoại ngữ có Mục 4 là “Kỹ năng CDIO áp dụng trong bối cảnh xã hội và nghề 

nghiệp”. Kỹ năng CDIO đối với “sản phẩm, quá trình, hệ thống” của giáo dục kỹ thuật 
được áp dụng thích ứng thành năng lực “Hình thành ý tưởng, Thiết kế, Triển khai và 
Hoàn thiện” đối với “phương án, hoạt động giáo dục”. 

 
• CTĐT Quan hệ Quốc tế có Mục 4 là “Áp dụng kiến thức để đem lại lợi ích cho xã hội”. 

Kỹ năng CDIO được áp dụng thích ứng thành năng lực “Hình thành ý tưởng, Xây dựng, 
Thực hiện, Đánh giá” đối với “phương án, dự án hay chính sách QHQT”. 

 
• CTĐT Quản trị kinh doanh Du lịch có Mục 4 là “Năng lực áp dụng kiến thức vào thực 

tiễn”. Kỹ năng CDIO được áp dụng thích ứng thành năng lực “Lập kế hoạch, Tổ chức, 
Lãnh đạo, Quản lý chất lượng” đối với “kinh doanh du lịch”. 
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Áp dụng thích ứng cấu trúc chuẩn đầu ra của Đề cương CDIO 
 
Chuẩn đầu ra CTĐT được cấu trúc dựa trên Đề cương CDIO, tuy nhiên trong phần lớn các 
trường hợp, các Mục 2-Mục 4 được sửa đổi tách-nhập lẫn nhau theo 2 cách thức. 
 
Cách thức 1: Phân chia các “kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất”; cấu trúc 
chung ”kỹ năng cá nhân” với “kỹ năng giao tiếp”. Khoa Công nghệ thông tin (CNTT)-Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc ĐHQG-HCM áp dụng Đề cương CDIO chi tiết cấp độ 4 để 
thiết kế chuẩn đầu ra cho nhóm ngành Máy tính và CNTT, gồm 4 CTĐT Khoa học máy tính, 
Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông) [18]. Đề cương 
CDIO được sửa đổi cho 4 CTĐT như sau  (Bảng 7): Mục 1 Đề cương CDIO được chuyển 
thành “Kiến thức nền tảng”; Mục 2 và Mục 3 được sửa đổi thành 3 mục: “Kỹ năng nghề 
nghiệp và sự phát triển”, “Bối cảnh, trách nhiệm và đạo đức”, “Kỹ năng cá nhân và kỹ năng 
nhóm”; Mục 4 được tách thành 2 mục: “Hình thành ý tưởng, thiết kế và hiện thực hóa hệ 
thống CNTT” và “Kiểm chứng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống CNTT”. Như vậy, kỹ 
năng “Vận hành” từ Đề cương CDIO được cụ thể hóa thành “Kiểm chứng, vận hành, bảo trì 
và phát triển hệ thống CNTT” và đối tượng “sản phẩm, quá trình, hệ thống” của giáo dục kỹ 
thuật được khái quát thành “hệ thống CNTT”.  

 
Bảng 7: Minh họa sửa đổi cấu trúc chuẩn đầu ra, cách thức 1   

 
Đề cương CDIO/ khung chuẩn đầu ra khái quát 

Sửa đổi  
cấu trúc 

 
Mục 2 – Mục 3 

Đề cương CDIO 
 

Cấu trúc chuẩn đầu ra [18] 

1. Kiến thức và lập luận ngành 1. Kiến thức nền tảng 

2. Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất 
3. Kỹ năng giao tiếp 

2. Kỹ năng nghề nghiệp và sự phát triển 
3. Bối cảnh, trách nhiệm và đạo đức 
4. Kỹ năng cá nhân và kỹ năng nhóm 

4. Kỹ năng CDIO/ 
Năng lực thực hành nghề nghiệp/  
Áp dụng kiến thức để mang lại lợi ích cho xã hội 

5. Hình thành ý tưởng, thiết kế và hiện thực 
hóa hệ thống CNTT 
6. Kiểm chứng, vận hành, bảo trì và phát triển 
hệ thống CNTT 

 
Cách áp dụng thích ứng này đảm bảo cấu trúc Mục 1 và Mục 4 của Đề cương CDIO. Việc 
phân chia các “kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất” ít thuận tiện cho việc giảng 
dạy và đánh giá đồng thời các kỹ năng này--vốn dĩ bao hàm lẫn nhau. Ngược lại, việc cấu 
trúc chung các “kỹ năng cá nhân” và “kỹ năng giao tiếp” cũng ít thuận tiện cho việc giảng dạy 
và đánh giá các kỹ năng này--vốn có những yêu cầu phát triển riêng. 
 
Cách thức 2: cấu trúc chung các “kỹ năng cá nhân” với “kỹ năng giao tiếp”; “kỹ năng nghề 
nghiệp” với “năng lực thực hành nghề nghiệp”; cấu trúc độc lập các kỹ năng “phẩm chất”. 
ĐHQG-HN [19] hướng dẫn các CTĐT xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra theo cấu trúc 3 
mục (Bảng 8): Chuẩn về kiến thức; Chuẩn về kỹ năng (2.1 Kỹ năng nghề nghiệp, 2.2 Kỹ 
năng mềm); Chuẩn về phẩm chất đạo đức. Các Mục 2 - Mục 4 của Đề cương CDIO được 
sửa đổi thành 3 mục: 
• Những “kỹ năng nghề nghiệp” cơ bản (bao hàm trong Mục 2 Đề cương CDIO); và những 

“năng lực thực hành nghề nghiệp” (tương ứng với Mục 4 Đề cương CDIO) được cấu 
trúc chung thành mục 2.1 Kỹ năng nghề nghiệp.  

 
• Những “kỹ năng cá nhân” (bao hàm trong Mục 2 Đề cương CDIO) và những “kỹ năng 

giao tiếp” (tương ứng với Mục 3 của Đề cương CDIO) được cấu trúc chung thành mục 
2.2 Kỹ năng mềm. Theo thực tiễn phương pháp tiếp cận CDIO [1] thì các kỹ năng này 
không chỉ là kỹ năng chung chung (generic skills), mà là kỹ năng nghề nghiệp 
(professional skills).  
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• Những kỹ năng “phẩm chất” (bao hàm trong Mục 2 Đề cương CDIO) được tách riêng 
thành “Chuẩn về phẩm chất đạo đức”. 

 
Bảng 8: Minh họa áp dụng thích ứng cấu trúc chuẩn đầu ra, cách thức 2     

 
Đề cương CDIO/ khung chuẩn đầu ra khái quát 

Sửa đổi               
cấu trúc          

Mục 2 – Mục 4 
Đề cương CDIO 

 

Cấu trúc chuẩn đầu ra [19] 

1. Kiến thức và lập luận ngành 1. Chuẩn về kiến thức 

2. Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất 
3. Kỹ năng giao tiếp  
4. Kỹ năng CDIO/  
Năng lực thực hành nghề nghiệp/ Áp dụng kiến thức 
để mang lại lợi ích cho xã hội 

2. Chuẩn về kỹ năng 
2.1 Kỹ năng nghề nghiệp 
2.2 Kỹ năng mềm 
 
3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức 

 
Cách áp dụng thích ứng này đảm bảo cấu trúc Mục 1; tách riêng các kỹ năng “phẩm chất” 
thành mục riêng; cấu trúc chung các kỹ năng khác và “năng lực thực hành nghề nghiệp” 
thành “Chuẩn về kỹ năng”. Cách tổ chức chuẩn đầu ra theo cấu trúc kiến thức-kỹ năng-thái 
độ (KSA) này có thể là đơn giản để thể hiện chuẩn đầu ra cho CTĐT, nhưng ít thuận tiện 
cho việc giảng dạy và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp từ trình độ cơ bản lên nâng cao. 
 
 
KHUNG CHUẨN ĐẦU RA NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO, CẤP ĐỘ 2 
                                             
Thực tiễn áp dụng Đề cương CDIO cho phạm vi rộng các CTĐT, bao gồm các CTĐT ngoài 
lĩnh vực kỹ thuật đã minh chứng cho tính khái quát cao của Đề cương CDIO ở các cấp độ 
chi tiết. Với giá trị là khung chuẩn đầu ra cấu trúc mở, toàn diện, và chi tiết cho các chương 
trình kỹ thuật, có thể áp dụng thích ứng Đề cương CDIO v.2 để xây dựng khung chuẩn đầu 
ra cho CTĐT nói chung.  
 
Trên cơ sở khung chuẩn đầu ra khái quát (Bảng 2); Đề cương CDIO v.2; tiêu chí về chuẩn 
đầu ra theo tiêu chuẩn kiểm định; khung chuẩn đầu ra cấp độ 2 cho một số nhóm ngành [6],  
khung chuẩn đầu ra cho nhóm ngành Khoa học ứng dụng, và Quản trị kinh doanh, và Kết 
toán đã được đề xuất như trình bày trên Bảng 9. Các chủ đề Mục 1 Đề cương CDIO v.2 
được sửa đổi phù hợp với CTĐT ngành liên quan. Các chủ đề Mục 2 và Mục 3 được áp 
dụng không thay đổi, ngoại trừ có thể thay đổi trình tự các chủ đề thuộc Mục 2 để nhấn 
mạnh những chủ đề ưu tiên. Các chủ đề Mục 4 được cụ thể hóa cho từng lĩnh vực ngành 
nghề dựa trên tiêu chuẩn kiểm định liên quan. Cụ thể, nhóm ngành khoa học ứng dụng, theo 
Tiêu chuẩn ABET đối với các chương trình Khoa học ứng dụng [20]; nhóm ngành Quản trị 
kinh doanh và Kế toán, theo Tiêu chuẩn AACSB International [21] (Tiêu chuẩn kiểm định của 
Hiệp hội quốc tế phát triển các chương trình Quản trị kinh doanh, và Kế toán). 
 
 
KHUNG CHUẨN ĐẦU RA NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO, CẤP ĐỘ 3 
 
Trên cơ sở khung chuẩn đầu ra nhóm ngành, cấp độ 2, và Đề cương CDIO v.2, có thể phát 
triển các khung chuẩn đầu ra nhóm ngành này tới các cấp độ chi tiết hơn để xây dựng chuẩn 
đầu ra chi tiết cho CTĐT liên quan. khung chuẩn đầu ra nhóm ngành Khoa học ứng dụng 
được đề xuất như trình bày ở Phụ lục 2. 
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Bảng 9: Khung chuẩn đầu ra các nhóm ngành, cấp độ 2 (phỏng theo [6]) 
 

Kỹ thuật Khoa học ứng dụng [20] Quản trị kinh doanh, Kế toán [21] 

1. Kiến thức và lập luận ngành 
1.1 Kiến thức toán học và khoa học cơ bản 
1.2 Kiến thức cơ sở ngành  
1.3 Kiến thức cơ sở ngành nâng cao, phương pháp và công cụ 
2. Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất  
2.1 Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề  
2.2 Thử nghiệm, điều nghiên và khám phá kiến thức  
2.3 Tư duy tầm hệ thống 
2.4 Thái độ, tư duy và học tập  
2.5 Đạo đức, công bằng và trách nhiệm khác 
3. Kỹ năng giao tiếp: làm việc nhóm và giao tiếp 
3.1 Làm việc nhóm đa lĩnh vực 
3.2 Các phương thức giao tiếp 
3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ 
4. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp/ Áp dụng kiến thức để mang lại lợi ích cho xã hội 
4.1 Bối cảnh bên ngoài, xã hội và môi trường 
4.2 Bối cảnh doanh nghiệp và kinh doanh 

4.3 Hình thành ý tưởng  Hình thành ý tưởng  Hình thành ý tưởng  

4.4 Thiết kế  Thiết kế  Thiết kế  

4.5 Triển khai  Triển khai Triển khai 

4.6 Vận hành  Vận hành, Kiểm chứng  Đánh giá  

4.7 Lãnh đạo 
4.8 Sáng nghiệp 
Những đối tượng của thực hành nghề nghiệp 

sản phẩm, quy trình, hệ thống vấn đề, thí nghiệm, chương trình, 
quy trình, hệ thống 

vấn đề, kế hoạch, đề án, mô hình, thủ 
tục  

 
 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
 
Dựa trên Tiêu chuẩn 2 và Đề cương CDIO như một phương pháp luận, một khung chuẩn 
đầu ra cấu trúc mở, toàn diện, và chi tiết cho các ngành kỹ thuật và có cấu trúc khái quát cho 
tất cả các ngành đào tạo khác nhau; đồng thời tham khảo các tiêu chí về chuẩn đầu ra của 
các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế; trên cơ sở thực tiễn áp dụng Đề cương CDIO, bao gồm cả 
các ngành thí điểm của ĐHQG-HCM, bài báo đã đề xuất những khung chuẩn đầu ra theo 
cấu trúc Đề cương CDIO cho một số nhóm ngành đào tạo trình độ đại học của ĐHQG-HCM, 
bao gồm: (i) khung chuẩn đầu ra cấp độ 4 cho nhóm ngành kỹ thuật; (ii) khung chuẩn đầu ra, 
cấp độ 2 cho 2 nhóm ngành ngoài lĩnh vực kỹ thuật; và (iii) khung chuẩn đầu ra, cấp độ 3 
cho nhóm ngành Khoa học ứng dụng.  
 
Trên cơ sở khung chuẩn đầu ra nhóm ngành và Đề cương CDIO v.2 cấp độ 4, có thể phát 
triển các khung chuẩn đầu ra chi tiết tới cấp độ 4 để xây dựng và phát triển chuẩn đầu ra cụ 
thể cho CTĐT liên quan.  
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PHỤ LỤC 1 
 

DANH MỤC CÁC ĐỘNG TỪ BLOOM  
THÍCH HỢP CHO CÁC CHỦ ĐỀ KỸ THUẬT [8] 

 
2. 3BCấp độ - Nhóm 3. 4BĐộng từ 

Biết: Khả năng nhớ lại những thông tin từ tài liệu đã học 
1 Nhận biết 

(Recognize) 
đặt nhãn, đặt tên, nhận biết, nhớ lại, nhấn mạnh, lựa chọn  
(label, name, recognize, recall, underline, select) 

Liệt kê (List) liệt kê, ghi chép, lặp lại, bắt chước, phát biểu, thuật lại, phác thảo (list, 
record, repeat, reproduce, state, recite, outline) 

Mô tả (Describe) định nghĩa, mô tả (define, describe) 
Liên kết (Match) sắp xếp, liên kết, xếp đặt theo thứ tự, liên hệ, xác định, chỉ ra 

(arrange, match, order, relate, identify, point out) 
Hiểu: Khả năng nắm được ý nghĩa các tài liệu đã học 

 
 

2 

Xác định &  phân loại  
(Locate & classify) 

sắp xếp, phân loại, nhận diện, chỉ ra, xác định vị trí, phân hạng 
(arrange, classify, identify, indicate, locate, sort) 

Giải thích (Explain) thảo luận, giải thích, diễn đạt, ví dụ, báo cáo, tóm tắt 
(discuss, explain, express, give examples, report, summarize) 

Diễn dịch (Translate) chuyển đổi, giải thích, diễn giải, phát biểu lại, diễn dịch, viết lại 
(convert, interpret, paraphrase, restate, translate,  rewrite) 

Nội suy (Interpolate) nội suy, suy luận (interpolate, infer) 
Ngoại suy (Extrapolate) mở rộng, ngoại suy, khái quát, dự đoán, minh họa 

(extend, extrapolate, generalize, predict,  illustrate) 
Áp dụng: Khả năng sử dụng kiến thức đã học trong các tình huống mới và cụ thể  

 
 

3 

Chuẩn bị (Prepare) lựa chọn, chuẩn bị, lập thời biểu, chọn lọc, phác thảo 
(choose, prepare, schedule, select, sketch) 

Sử dụng (Use) áp dụng, thay đổi, vận dụng, thao tác, sửa đổi, vận hành, sử 
dụng, xây dựng (apply, change, employ, manipulate, modify, operate, 
use, construct) 

Thực hành (Pratice) chứng minh, thực hiện, minh họa, thực hành, thể hiện, sản xuất, thực 
hiện, ước tính (demonstrate, execute, illustrate, practice, show, 
produce, conduct,  estimate) 

Giải quyết (Resolve) tính toán, đo lường, giải quyết (compute, measure, solve) 
Phân tích: Khả năng phân tích thông tin 

 
 

4 

Phân tích (Analyze) phân tích, thẩm định, tính toán, kiểm tra, thí nghiệm, đặt vấn đề, giải 
cấu trúc (analyze, appraise, calculate, examine, experiment, question, 
deconstruct) 

Phân loại (Categorize) phân tích, phân loại, sơ đồ, kiểm kê, phác thảo, phân biệt, chia nhỏ 
(breakdown, categorize,  diagram, inventory, outline, separate, 
subdivide) 

Phân biệt (Discriminate) so sánh, phân biệt, đối chiếu, chỉ ra  
(compare, differentiate, distinguish, discriminate, reconcile, point out) 

Tổng hợp: Khả năng liên kết các ý với nhau để đưa ra nội dung mới  
 
 
 

5 

Lập kế hoạch (Plan) thu thập, lập kế hoạch, đề xuất (collect, plan, propose) 
Sáng tạo (Create) tổng hợp, sáng tạo, thiết kế, sáng chế, công thức hóa, tạo ra, thiết 

lập, nói, viết, khám phá (compose, create, design, devise, formulate, 
generate, set up, tell, write, discover) 

Xây dựng (Construct) sắp xếp, lắp ráp, xây dựng, kết hợp, biên dịch, quản lý, tổ chức, tổng 
hợp, thiết lập (arrange, assemble, construct, combines, compiles, 
manage, organize, synthesize, set up) 

Sắp xếp lại (Rearrange) điều chỉnh, sắp xếp lại, tái tạo lại, tổ chức lại, chỉnh sửa, viết lại 
(modify, rearrange, reconstruct, reorganize,  revise, rewrite) 

Đánh giá: Khả năng đánh giá giá trị của tài liệu 
 

6 

Kiểm tra  
(Assess) 

kiểm tra, kết luận, ước chừng, dự đoán, đánh giá, định giá, thẩm định 
(assess, conclude, estimate, predict, rate, score,  appraise) 

Đánh giá (Evaluate) phản biện, chỉ trích, phê bình, đánh giá, định giá (attack, criticize, 
critique, evaluate, value) 

Bảo vệ (Defend) tranh luận, bảo vệ, biện minh, củng cố, giải thích (argue, defend, 
justify, support,  explain) 
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PHỤ LỤC 2  
 

KHUNG CHUẨN ĐẦU RA  
NHÓM NGÀNH KHOA HỌC ỨNG DỤNG  

 
(Dự thảo Khung chuẩn đầu ra nhóm ngành Khoa học ứng dụng v.1, ĐHQG-HCM, 1/6/2012) 

 
 

1 KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH 
 

1.1 KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀ KHOA HỌC CƠ BẢN 
1.2 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH  
1.3 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH NÂNG CAO, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ  
 

2 KỸ NĂNG CÁ NHÂN VÀ NGHỀ NGHIỆP, VÀ PHẨM CHẤT  
 

2.1 LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  
2.1.1 Xác định và phát biểu vấn đề 
2.1.2 Mô hình hóa vấn đề 
2.1.3 Ước lượng và phân tích định tính vấn đề 
2.1.4 Phân tích vấn đề với các yếu tố bất định 
2.1.5 Giải pháp và khuyến nghị 

2.2 THỰC NGHIỆM, NGHIÊN CỨU VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC 
2.2.1 Lập giả thiết về các khả năng xảy ra 
2.2.2 Khảo sát thông qua các sách vở và phương tiện điện tử 
2.2.3 Liên hệ với thực nghiệm 
2.2.4 Kiểm tra và bảo vệ giả thiết 

2.3 TƯ DUY CÓ HỆ THỐNG 
2.3.1 Tư duy tổng thể vấn đề 
2.3.2 Phát hiện những vấn đề phát sinh và tương tác trong hệ thống 
2.3.3 Xác định và tập trung vào các vấn đề trọng tâm 
2.3.4 Phân tích ưu nhược và chọn giải pháp cân bằng 

2.4 THÁI ĐỘ, TƯ DUY VÀ HỌC HỎI 
2.4.1 Sáng kiến và sẵn sàng quyết định khi đối mặt với tình huống không chắc chắn 
2.4.2 Kiên trì, nhanh chóng và quyết chí để bày tỏ, xoay xở và mềm dẻo 
2.4.3 Tư duy sáng tạo 
2.4.4 Tư duy suy xét 
2.4.5 Tự nâng cao nhận thức, nhận thức triết học và kiến thức hội nhập 
2.4.6 Ham tìm hiểu và khả năng học tập suốt đời 
2.4.7 Quản lý thời gian và nguồn lực 

2.5 ĐẠO ĐỨC, CÔNG BẰNG VÀ CÁC TRÁCH NHIỆM KHÁC 
2.5.1 Thể hiện tính đạo đức, trung thực và có trách nhiệm xã hội 
2.5.2 Có thái độ hành xử chuyên nghiệp 
2.5.3 Có tầm nhìn chủ động và mục đích trong cuộc sống 
2.5.4 Thấy được hiện thực của thế giới khoa học   
2.5.5 Công bằng và đa dạng (không phân biệt giai cấp, màu da) 
2.5.6 Tin tưởng và trung thành 
 

3 KỸ NĂNG GIAO TIẾP: LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP 
 

3.1 LÀM VIỆC NHÓM 
3.1.1 Thành lập nhóm 
3.1.2 Tổ chức hoạt động nhóm 
3.1.3 Phát triển nhóm 
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3.1.4 Lãnh đạo nhóm 
3.1.5 Có khả năng làm việc nhóm đa ngành 

3.2 GIAO TIẾP 
3.2.1 Chiến lược giao tiếp 
3.2.2 Cấu trúc giao tiếp 
3.2.3 Giao tiếp bằng văn bản 
3.2.4 Giao tiếp đa phương tiện 
3.2.5 Giao tiếp bằng hình ảnh 
3.2.6 Thuyết trình 
3.2.7 Đặt ra câu hỏi, lắng nghe và đối thoại  
3.2.8 Thiết lập các mối quan hệ và mạng lưới khác nhau 

3.3 GIAO TIẾP BẰNG NGOẠI NGỮ 
3.3.1 Giao tiếp bằng tiếng Anh 
3.3.2 Giao tiếp bằng ngôn ngữ thương mại và công nghiệp  
3.3.3 Giao tiếp bằng các ngoại ngữ khác 
 
 

4 NĂNG LỰC THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP/   
    ÁP DỤNG KIẾN THỨC ĐỂ ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO XÃ HỘI  
 

4.1 BỐI CẢNH NGOẠI CẢNH, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 
4.1.1 Vai trò và trách nhiệm của người làm khoa học 
4.1.2 Nhận thức được tác động của khoa học ứng dụng đối với xã hội và môi trường 
4.1.3 Các quy tắc trong xã hội đối với khoa học ứng dụng 
4.1.4 Bối cảnh lịch sử và văn hóa 
4.1.5 Các vấn đề mang tính thời sự 
4.1.6 Phát triển một viễn cảnh toàn cầu 
4.1.7 Tính bền vững và sự cần thiết của phát triển bền vững 

4.2 HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI (CONCEIVING) 
4.2.1 Tìm hiểu nhu cầu và thiết lập mục tiêu 
4.2.2 Xác định chức năng, khái niệm và cấu trúc đề tài 
4.2.3 Kỹ thuật, mô hình và giao diện đề tài 
4.2.4 Quản lý đề tài 

4.3 THIẾT KẾ (DESIGNING) 
4.3.1 Quy trình thiết kế 
4.3.2 Các giai đoạn của quá trình thiết kế và các phương pháp tiếp cận 
4.3.3 Vận dụng kiến thức trong thiết kế 
4.3.4 Thiết kế chuyên ngành 
4.3.5 Thiết kế đa lĩnh vực 
4.3.6 Thiết kế có tính bền vững, an toàn, thẩm mỹ, hoạt động tốt và các mục tiêu khác 

4.4 THỰC HIỆN (IMPLEMENTING) 
4.4.1 Thiết kế một quy trình triển khai bền vững 
4.4.2 Thử nghiệm, kiểm tra, thẩm định và chứng nhận 
4.4.3 Quản lý quá trình triển khai 

4.5 VẬN HÀNH (OPERATING), KIỂM CHỨNG (VERIFYING) 
4.5.1 Kiểm chứng các yêu cầu 
4.5.2 Kiểm chứng các thành phần hay toàn bộ đề tài 
4.5.3 Cải tiến và phát triển đề tài 
4.5.4 Quản lý kiểm chứng 

Hộ
i n

gh
ị C

DIO
 Toà

n q
uố

c 2
01

2, 

ĐHQG-H
CM, 2

3-2
4/ 

8/ 
20

12



Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012, ĐHQG-HCM, 23-24/ 8/ 2012 317 

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN  
ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CDIO 

 
 
 

Phùng Thúy Phượng, Phan Nguyễn Ái Nhi, Lê Mỹ Loan Phụng, 
Nguyễn Thị Huyền, Đồng Thị Bích Thủy 

 
Trung Tâm Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học Đại Học (CEE) 
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG tp Hồ Chí Minh 

 
 
TÓM TẮT 
 
CDIO ra đời như là một giải pháp thiết thực trong việc định hướng hỗ trợ xây dựng chương 
trình đào tạo kỹ sư nhằm đảm bảo người kỹ sư có đủ năng lực trí tuệ và kỹ năng cần thiết 
để thỏa mãn những đòi hỏi thực tế của các ngành kỹ thuật – công nghệ hiện nay. 
 
Nhận thấy tầm quan trọng của việc áp dụng CDIO sẽ góp phần vào việc giải bài toán “đảm 
bảo chất lượng giáo dục đại học”, ban lãnh đạo Đại Học Quốc Gia – TP. HCM đã quyết định 
thử nghiệm chương trình CDIO tại hai Khoa: Khoa Cơ Khí – ĐH Bách Khoa và Khoa Công 
Nghệ Thông Tin – ĐH Khoa Học Tự Nhiên, đồng thời xác định Trung Tâm Cải Tiến Phương 
Pháp Dạy và Học Đại Học (CEE) đóng vai trò tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng 
lực giảng viên cho hai Khoa nói trên. 
 
Bài báo này là sự đúc kết từ góc nhìn của CEE về quá trình tập huấn của hai Khoa thông 
qua ba đợt tập huấn với TS. Dennis Sale (tháng 09/2011) và với TS. Peter Gray (tháng 
12/2011 và tháng 06/2012 ), trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất đến hai Khoa để đảm bảo 
tính hiệu quả ở những đợt tập huấn tiếp theo. Bên cạnh đó, CEE cũng tự xây dựng những 
mục tiêu cần đạt nhằm đảm bảo vai trò và tính chủ động xuyên suốt khi tham gia chương 
trình thí điểm này. 
 
 
TỪ KHÓA 
 
chương trình CDIO, tập huấn gỉang viên. 
 
 
THÔNG TIN CHUNG 
 
Được sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Đại học Quốc Gia – TP.HCM, trung tâm CEE đã trở 
thành cầu nối giữa chuyên gia nước ngoài và hai đơn vị triển khai chương trình CDIO - Khoa 
Cơ khí (ĐHBK) & Khoa CNTT (ĐH KHTN) - trong quá trình tổ chức tập huấn nâng cao năng 
lực giảng viên cho hai Khoa nói trên.  
 
Quá trình tập huấn được chia thành bốn giai đoạn với hai chuyên gia TS. Dennis Sale từ ĐH 
Polytechnic Singapore (1 đợt: 20/09/2011 – 25/09/2011) và TS. Peter Gray của chương trình 
Fullbright (3 đợt: 09/12/2011 – 22/12/2011; 26/05/2012 – 06/06/2012; 06/08/2012 – 
16/08/2012).  
 
Số lượng giảng viên (GV) từ hai Khoa Cơ Khí và Khoa CNTT cũng như đội ngũ trợ giảng 
của trung tâm CEE tăng dần qua ba đợt tập huấn. Rõ nét nhất là trung tâm CEE đã huy 
động thêm nhân lực cho đợt tập huấn vừa qua với TS. Peter Gray (26/05/2012 - 06/06/2012) 
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nhằm hỗ trợ tốt hơn cho chuyên gia và giảng viên hai Khoa trong việc tổ chức các hoạt động 
học tập và thảo luận trên lớp (xem bảng 1). 
 
Các hoạt động đánh giá giữa chuyên gia và đội ngũ GV tham gia tập huấn được CEE triển 
khai sau mỗi đợt tập huấn. Các ý kiến phản hồi về nội dung và quá trình tổ chức tập huấn từ 
giảng viên khoa Cơ Khí (xem bảng 2, 5) và Khoa CNTT (xem bảng 3, 6 & 7) cũng như 
những ý kiến phản hồi của các chuyên gia về quá trình tham gia tập huấn của GV hai Khoa 
và quá trình tổ chức tập huấn của trung tâm CEE (xem bảng 4) luôn được CEE ghi nhận để 
từ đó đúc kết những kinh nghiệm nhằm triển khai tốt hơn cho những đợt tập huấn tiếp theo. 
 
Mặc dù vậy, các bảng thống kê những ý kiến phản hồi của các bên tham gia tập huấn chỉ thể 
hiện sự đánh giá mang tính tương đối vì CEE không nhận đầy đủ phiếu phản hồi từ tất cả 
GV hai Khoa, cũng như vài góp ý được gửi đến từ một số GV không tham gia đầy đủ ba đợt 
tập huấn. Có lẽ đây cũng là một trong những yếu tố gây khó khăn trong quá trình đánh giá 
chất lượng các đợt tập huấn vừa qua. Điều này khiến CEE phải cân nhắc kỹ các thuận lợi và 
khó khăn đã gặp trong thời gian qua nhằm cải thiện quá trình hoạt động cho thời gian sắp 
tới. 
 
 
THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 
 
Qua thời gian tổ chức tập huấn và thực hiện công tác được giao, CEE đã gặp những thuận 
lợi và khó khăn nhất định. Cụ thể như: 
 
Thuận lợi 

 
- Sự hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất từ phía ĐHQG. 
- Sự hỗ trợ về cơ sở vật chất từ hai trường thành viên (ĐH KHTN và ĐHBK). 
- Sự nhiệt tình chỉ dẫn và chia sẻ kinh nghiệm từ phía chuyên viên nước ngoài. 
- Sự phổ biến thông tin kịp thời từ ban chỉ đạo chương trình CDIO của hai Khoa về tập 

huấn, liên lạc với giảng viên và lên danh sách cụ thể về thành viên tham gia các đợt 
tập huấn. 

- Sự liên kết tương đối chặt chẽ từ Ban chỉ đạo chương trình CDIO của hai Khoa với 
CEE trong việc trao đổi với các chuyên gia về nội dung chương trình trong các đợt 
tập huấn. 

- Công tác tuyển chọn đối tượng tham gia tập huấn từ hai Khoa có nhiều chuyển biến 
tốt: phần lớn các học viên dự tập huấn đều là giảng viên tham gia giảng dạy theo 
chương trình CDIO của Khoa.  

- Trình độ ngoại ngữ của đa số giảng viên khá tốt nên dễ nắm bắt và thực hiện tốt các 
yêu cầu chuyên gia đề ra trong quá trình tập huấn, cũng như thuận tiện trong trao đổi 
trực tiếp với chuyên gia. 

- Sự tích cực tham gia và chia sẻ ý kiến của các giảng viên tăng cao qua từng đợt tập 
huấn. 

- Đội ngũ giảng viên của CEE đã đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh 
thần trách nhiệm cao. 

 
Khó khăn 
 

- Nguồn kinh phí hỗ trợ cho CEE từ phía ĐHQG còn tương đối hạn chế. Ngay khi nhận 
nhiệm vụ từ ĐHQG, CEE đăng ký ngay chương trình chuyên gia Fullbright (và được 
xét tuyển thành công) để thông qua chương trình này mời một chuyên gia CDIO đến 
tập huấn ba đợt - trong hai năm - cho các giảng viên. CEE nhận định khó có thể có 
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ngay tiếp theo một nguồn kinh phí bổ sung lần 2 để mời một chuyên gia CDIO khác 
thông qua chương trình chuyên gia Fullbright. 

- Đa số các giảng viên tham gia tập huấn chưa đọc trước tài liệu chuyên gia gửi trước 
mỗi đợt tập huấn. Tình trạng này ảnh hưởng phần nào chất lượng các bài tập và 
thảo luận tại lớp. 

- Đội ngũ giảng viên tham gia các đợt tập huấn không đồng nhất: nội dung tập huấn có 
sự tiếp nối giữa các đợt, nhưng thành phần giảng viên tham gia không giống nhau 
qua các đợt, có đợt có nhiều trợ giảng chưa từng giảng lý thuyết. Tình trạng này 
chắc chắn ảnh hưởng đến số lượng giảng viên tiếp thu được trọn vẹn đợt tập huấn 
(với chuyên gia nước ngoài). 

- Việc gửi ý kiến phản hồi về nội dung và quá trình tổ chức tập huấn từ giảng viên hai 
Khoa có phần chậm trễ và không đầy đủ. 

- Việc chia sẻ thông tin (vd: thông tin kết quả đạt được sau mỗi đợt tập huấn, các buổi 
họp về nội dung chuyên môn có liên quan đến chương trình CDIO,…) giữa hai Khoa 
với CEE vẫn còn tương đối hạn chế. 

 
 
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM CEE TRONG CÔNG TÁC TẬP HUẤN 
“NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN”  
 
Với những phản hồi từ hai khoa liên quan, cùng những thuận lợi và khó khăn nêu trên, CEE 
đã đúc kết được những kinh nghiệm cho các hoạt động sắp tới, bắt đầu từ việc khắc phục 
những khó khăn, duy trì những thuận lợi đến việc xây dựng kế hoạch phát triển lâu dài và 
bền vững nhằm đáp ứng yêu cầu trở thành trung tâm nòng cốt trong việc hỗ trợ ĐHQG xây 
dựng và phát triển chương trình CDIO cho các trường thành viên và các trường ngoài trong 
trường hợp chương trình CDIO được nhân rộng. 
 
Duy trì 
 
Các hoạt động của CEE nhằm duy trì tốt vai trò cầu nối giữa TS. Peter Gray với hai Khoa Cơ 
khí và Khoa CNTT trong chương trình tập huấn tháng 8/ 2012 sắp tới: 
 

- Tiếp tục làm cầu nối thông tin giữa chuyên gia TS. Peter Gray với ban chủ nhiệm 
Khoa CNTT và Khoa Cơ Khí nhằm đảm bảo chương trình tập huấn được sâu sát và 
thỏa mãn nhu cầu của hai Khoa 

- Duy trì ổn định đội ngũ trợ giảng trong đợt tập huấn tháng 8/2012  
- Chuẩn bị tốt công tác tổ chức, đảm bảo các điều kiện hỗ trợ cho công tác giảng dạy 

của chuyên gia trong suốt thời gian tập huấn 
 
Định hướng hoạt động 
 
Việc mời các chuyên gia nước ngoài tập huấn chương trình CDIO là rất cần thiết. Tuy nhiên, 
trong định hướng lâu dài, cần có đội ngũ giảng viên trong nước có trình độ chuyên môn cao 
và kinh nghiệm tập huấn dày dạn để tổ chức các chương trình tập huấn nâng cao năng lực 
giảng viên cho các Khoa/ Trường trong và ngoài ĐHQG.  
 
Với định hướng trở thành một trung tâm nòng tốt trong việc tổ chức các chương trình tập 
huấn liên quan đến đề xướng CDIO, CEE đã xây dựng các kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo triển khai chương trình CDIO đến đúng đối tượng, 
cũng như đảm bảo tính thích ứng cao giữa GV và SV đang và sẽ tham gia giảng dạy và học 
tập theo đề xướng CDIO. 
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Để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, CEE xác định: 
 
- Đội ngũ giảng viên của CEE tiếp tục tham gia tập huấn trong vai trò trợ giảng cho các 

chuyên gia CDIO nước ngoài nhằm trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho bản 
thân 

- Luân phiên cử các thành viên của CEE tham gia các hội thảo, hội nghị CDIO trong và 
ngoài nước 

- Phối hợp tổ chức hội thảo về CDIO  
- Tương tác với các chuyên gia trong lĩnh vực này để tiếp tục học hỏi kinh nghiệm và mời 

tham gia hỗ trợ giảng dạy (nếu cần)  
- Chuẩn bị nhân lực đủ về số lượng và chất lượng bao gồm: nhân sự cho giảng dạy, nhân 

sự cho công tác quản lý hành chính. Đồng thời xác định thành viên nòng cốt tham gia 
xuyên suốt chương trình CDIO.  

 
Để đảm bảo triển khai chương trình CDIO đến đúng đối tượng, CEE xác định 
 
- Các ngành kỹ thuật tại các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài ĐHQG đang mong 

muốn tiếp nhận và xây dựng chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn CDIO. Trên cơ 
sở đó xây dựng các chiến lược tiếp cận và làm việc với các cơ sở này, triển khai toàn 
diện các tiêu chuẩn trong đề xướng CDIO trong quá trình tập huấn nâng cao năng lực 
giảng viên. Cụ thể là: 

 
o Giới thiệu CDIO 
o Xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) theo CDIO 
o Xây dựng khung chương trình đào tạo tích hợp các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao 

tiếp; kỹ năng kiến tạo sản phẩm, qui trình, hệ thống; kỹ năng & thái độ chuyên 
nghiệp; đạo đức nghề nghiệp;… nhằm đảm bảo SV đạt được CĐR theo CDIO 

o Các phương pháp dạy và học chủ động và trải nghiệm 
o Phương pháp đánh giá SV cho lớp ít và lớp đông (hỗ trợ xây dựng Rubric, định 

tiêu chí & tiêu chuẩn) 
o Thiết kế đề cương môn học 
o Xây dựng kế hoạch bài giảng với việc kết hợp các phương pháp giảng dạy chủ 

động và phương pháp đánh giá tiên tiến 
 

- Hiện nay các ngành ngoài kỹ thuật cũng đang mong muốn tiếp cận đề xương CDIO. Tuy 
nhiên, vì tính chất riêng của mỗi ngành nghề đào tạo, CEE xác định chỉ triển khai được 
một số tiêu chuẩn trong đề xướng CDIO trong quá trình tập huấn. Cụ thể là: 

 
o Xây dựng CĐR dựa vào một số tiêu chuẩn của CDIO (nếu cần) 
o Xây dựng khung chương trình đào tạo tích hợp các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao 

tiếp; kỹ năng & thái độ chuyên nghiệp; đạo đức nghề nghiệp;… nhằm đảm bảo SV 
đạt được CĐR đã đề ra ở trên 

o Các phương pháp dạy và học chủ động và trải nghiệm 
o Phương pháp đánh giá SV cho lớp ít và lớp đông (hỗ trợ xây dựng Rubric, định 

tiêu chí & tiêu chuẩn) 
o Thiết kế đề cương môn học 
o Xây dựng kế hoạch bài giảng với việc kết hợp các phương pháp giảng dạy chủ 

động và phương pháp đánh giá tiên tiến 
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Để đảm bảo tính thích ứng cao giữa GV và SV đang và sẽ tham gia giảng dạy và học 
tập theo đề xướng CDIO, CEE triển khai các chương trình tập huấn SV: 
 
- Đối với SV ngành kỹ thuật: 

o Giới thiệu CDIO 
o Các phương pháp học tập chủ động và trải nghiệm 
o Các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp; kỹ năng kiến tạo sản phẩm, qui trình, hệ 

thống; kỹ năng & thái độ chuyên nghiệp; đạo đức nghề nghiệp  
 

- Đối với SV ngành ngoài kỹ thuật: 
 
o Các phương pháp học tập chủ động và trải nghiệm 
o Các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp; kỹ năng & thái độ chuyên nghiệp; đạo 

đức nghề nghiệp; 
 
 
KẾT LUẬN 
 
Rõ ràng định hướng tiếp cận đề xướng CDIO của ĐHQG – TP. HCM đã và đang được triển 
khai tương đối tốt tại hai Khoa thí điểm: Khoa Cơ Khí (ĐHBK) và Khoa CNTT (ĐH KHTN). 
Mong rằng với nỗ lực hợp tác tốt từ các bên liên quan trong thời điểm hiện tại (ĐHQG, Khoa 
Cơ Khí, Khoa CNTT, Trung tâm CEE và chuyên gia tập huấn CDIO) sẽ là lực đẩy để 
chương trình này được thành công tại hai Khoa và sẽ nhân rộng không chỉ trong các trường 
thành viên thuộc ĐHQG –TP.HCM trong tương lai gần. 
 
Đối với các khoa triển khai dự án CDIO, qua các đợt tập huấn, CEE đúc kết được những bài 
học sau đây:  
 

- Các giảng viên được cử đi tập huấn cần được thông tin đầy đủ về dự án CDIO của 
khoa mình cũng như tiến độ thực hiện của dự án, ý nghĩa và mục tiêu của chuổi tập 
huấn cũng như của mỗi đợt tập huấn. Chắc chắn khi có đủ thông tin về dự án CDIO, 
các giảng viên sẽ hiểu hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình khi dự tập huấn. 
 

- Do không thể tập huấn hết các giảng viên cùng một lượt, nên cần chọn lọc. Tiêu chí 
chọn giảng viên cho mỗi chuổi tập huấn cần phù hợp với mục tiêu của tập huấn 
(chẳng hạn không thể cử trợ giảng đi dự tập huấn về xây dựng chuẩn đầu ra cho 
môn học trong khi họ chưa dạy lý thuyết bao giờ, lại càng chưa hề tham gia xây dựng 
đề cương môn học). 

 
Cuối cùng liên quan đến kinh phí, nguồn kinh phí chính hỗ trợ cho CEE trong quá trình tổ 
chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực của giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy 
chương trình CDIO là từ ĐHQG - TPHCM và từ các nguồn thu của CEE qua hoạt động tập 
huấn độc lập với chương trình CDIO của ĐHQG. Tuy nhiên, vì kinh phí có hạn nên rất nhiều 
chương trình hoạt động vẫn chưa được triển khai một cách toàn vẹn. Hi vọng với những 
định hướng nêu trên từ CEE, ĐHQG – TP. HCM sẽ xem xét và có sự hỗ trợ tốt hơn về mọi 
mặt để CEE hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới, đảm bảo kế hoạch triển khai CDIO 
trong và ngoài ĐHQG được lâu dài và bền vững.  
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PHỤ LỤC 
 

Bảng 1 
Số lượng thành viên tham gia ba đợt tập huấn nâng cao năng lực giảng viên 

 

 TS. Dennis Sale 
(20/09 – 

25/09/2011) 

TS. Peter Gray  
(đợt 1: 09/12 – 

22/12/2011) 

TS. Peter Gray  
(đợt 2: 26/05 – 

06/06/2012) 

 

GV Khoa CK 27 22 33 7 Bộ Môn 
GV Khoa CNTT 26 30 34 6 Bộ Môn 
Đại diện CB 
ĐHQGTPHCM 

2 2 2 Ban ĐH 
& SĐH 

Trung Tâm CEE PGS. TS. Đồng Thị Bích Thủy 
(Chịu trách nhiệm chỉ đạo) 

Trợ Giảng Phùng Thúy 
Phượng 
Phan Nguyễn Ái 
Nhi 
Lê Mỹ Loan 
Phụng 
(3CEE) 

Phùng Thúy 
Phượng 
Phan Nguyễn Ái 
Nhi 
Lê Mỹ Loan 
Phụng 
Phạm Công Bằng 
(3CEE+1CK) 

Phùng Thúy 
Phượng 
Phan Nguyễn Ái Nhi 
Lê Mỹ Loan Phụng 
Nguyễn Thị Huyền 
Vũ Thị Lan Hương 
Trần Văn Mẫn 
Phạm Hoàng Uyên 
Phạm Công Bằng 
(7CEE+1CK) 

 

Đội ngũ hỗ trợ/ 
kiêm nhiệm 

Vũ Tiến 
Long(ĐHQG) 

Nguyễn Hữu Lộc 
(CK) 
Phiên dịch kiêm 
nhiệm  (CNTT) 
Vũ Tiến Long 
(ĐHQG) 

Nguyễn Hữu Lộc 
(CK) 
Phiên dịch kiêm  
nhiệm (CNTT) 
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Bảng 2 
Kết quả phản hồi của khoa Cơ Khí sau đợt tập huấn thứ nhất 

(20/09/2011 - 25/09/2011) 
 

Các câu hỏi đánh giá Có Một chút/ 
Tương đối Không 

Câu 1: Về các kỹ năng CDIO  89% 11%  
            Về tầm quan trọng của kỹ năng CDIO  95% 5%  
            Về cách lồng ghép các kỹ năng cá nhân - 

nhóm vào môn học chuyên ngành 
79% 21%  

            Về phương pháp dạy và học chủ động 95% 5%  
            Về phương pháp dạy và học trải nghiệm 89% 11%  
            Về việc lựa chọn phương pháp đánh giá 

cho phù hợp với CĐR của môn học 
68% 32%  

Câu 2: Kết quả tập huấn có đáp ứng với kỳ vọng 47% 53%  
Câu 3: Tư liệu có phù hợp với nội dung giảng và 

thảo luận 
58% 42%  

Câu 4: Chuyên gia trình bày dễ hiểu và sinh động 100%   
Câu 5: Phiên dịch có giúp thầy/cô nắm bắt hết ý 

chuyên gia trình bày:  
74% 26%  

Câu 6: Lịch tập huấn (giờ bắt đầu & kết thúc) có 
phù hợp 

95% 5%  

 
Một số ý kiến khác cho câu hỏi 7, 8, 9, 10: 
 
- 26% GV chưa giảng dạy theo cách tiếp cận CDIO nhưng dự trù sẽ tham gia trong 

những học kỳ hoặc năm học sau. Đa phần các thầy cô tham gia ở vị trí GV. 
- 89% GV sẽ áp dụng một trong các vấn đề đã được tập huấn vào môn học của mình, 

11% không ý kiến. Các vấn đề áp dụng chủ yếu thuộc về giảng dạy theo phương pháp 
học tập chủ động và trải nghiệm. 

- GV mong muốn được tập huấn thêm về: thiết kế đề cương và cách đánh giá. 
- Chương trình bổ ích và cần xây dựng nhiều chương trình như thế. 
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Bảng 3 

Kết quả phản hồi của khoa Công Nghệ Thông Tin sau đợt tập huấn thứ nhất 
(20/09/2011 - 25/09/2011) 

 

Các câu hỏi đánh giá Có Một chút/ 
Tương đối Không 

Câu 1: Về các kỹ năng CDIO 84% 16%  
            Về tầm quan trọng của kỹ năng CDIO 84% 16%  

Về cách lồng ghép các kỹ năng cá nhân - 
nhóm vào môn học chuyên ngành 

48% 52%  

            Về phương pháp dạy và học chủ động 80% 20%  
            Về phương pháp dạy và học trải nghiệm 72% 28%  
            Về việc lựa chọn phương pháp đánh giá cho 

phù hợp với CĐR của môn học 
40% 56% 4% 

Câu 2: Kết quả đợt tập huấn đáp ứng với kỳ vọng 28% 72%  
Câu 3: Tư liệu có phù hợp với nội dung giảng và 

thảo luận 
44% 56%  

Câu 4: Chuyên gia trình bày dễ hiểu và sinh động 84% 12% 4% 
Câu 5: Phiên dịch có giúp thầy/cô nắm bắt hết ý 

chuyên gia trình bày:  
36% 64%  

Câu 6: Lịch tập huấn (giờ bắt đầu & kết thúc) có phù 
hợp 

84% 12% 4% 

 
Một số ý kiến khác cho câu 7, 8, 9, 10: 
 
- 20% GV chưa giảng dạy theo cách tiếp cận CDIO nhưng dự trù sẽ tham gia ở những 

học kỳ hoặc năm học sau. 4% GV chưa và sẽ không giảng dạy theo cách tiếp cận CDIO 
ở các học kỳ tới. Đa phần tham gia ở vị trí trợ giảng, số ít là GV. 

- 92% GV sẽ áp dụng một trong các vấn đề đã được tập huấn vào môn học của mình, 4% 
không áp dụng và 4% không ý kiến. 

- GV mong muốn được tập huấn thêm về: thiết kế đề cương, giảng dạy lớp đông, chuẩn 
đầu ra, cách đánh giá. 

- Rất khó áp dụng CDIO, cần tăng lương và giảm số lượng lớp học cho GV. 
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Bảng 4 

Ý kiến phản hồi của TS. Dennis Sale đến CEE và hai Khoa 
 

CDIO COURSE SURVEY: SPECIALISTS IDEAS ON TRAINING COURSE 
 Regarding to the organization, how do you assess about:  

  1   2   3  4  5 
1. The accommodation      x  
2. The time arrangement      x  
3. Class preparation (teaching     x     

 materials, classrooms…) 
4. The assistant      x  
5. The transportations      x  
 What is your idea about the learners of Information Technology Faculty?    
6. Learning Attitude      x  
7. Student Behavior      x  
8. Learning Ability      x  
9. Learning Skills           x  
10. Other comments: 

A motivated group, applied themselves very well to all workshop activities  
 Your comment about the learners from Mechanical Engineering 

Faculty?  
11. Learning Attitude      x  
12. Student Behavior      x  
13. Learning Ability      x  
14. Learning Skills           x  
15. Other comments: 

Again, a well motivated group, very active participation throughout the 
session components         

16. Other comments about the organization:      
I was very impressed – delighted – with the exceptionally friendly and 
supportive attitude shown throughout our stay in HCM     

 
 

Assessment 
standards:  
1 – Very bad  
2 – Bad   
3 – Fair   
4 – Good    
5 – Very good 
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Bảng 5 

Kết quả phản hồi của khoa Cơ Khí sau đợt tập huấn thứ hai 
(09/12/2011 - 22/12/2011) 

 

Các câu hỏi đánh giá (17 phiếu phản hồi) Có Một chút/ 
Tương đối Không 

Câu 1: Về các nội dung tập huấn    
            Về kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp và tương 

tác 
82 18  

            Về phương pháp xây dựng lớp học học tập 
chủ động theo chuẩn CDIO 

82 18  

            Về phương pháp đánh giá và thiết kế 
chương trình đánh giá theo chuẩn CDIO 

76 24  

            Về việc lựa chọn phương pháp đánh giá cho 
phù hợp với chuẩn đầu ra của môn học  

70 30  

            Về thiết kế đề cương chi tiết môn học 65 35  
Câu 3: Kết quả đợt tập huấn có đáp ứng với kỳ 

vọng 
82 18  

Câu 4: Tư liệu có phù hợp với nội dung giảng và 
thảo luận 

76 24  

Câu 5: Chuyên gia trình bày có dễ hiểu và sinh động 94 6  
Câu 6: Phiên dịch có giúp thầy/cô nắm bắt hết ý 

chuyên gia trình bày  
82 18  
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Bảng 6 

Kết quả phản hồi của khoa Công Nghệ Thông Tin sau đợt tập huấn thứ hai 
(09/12/2011 - 22/12/2011) 

 

Các câu hỏi đánh giá (28 phiếu phản hồi) Có 
% 

Một chút/ 
Tương đối 
% 

Không 
% 

Câu 1: Về các nội dung tập huấn    
            Về kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp và tương 

tác 
53 43 4 

            Về phương pháp xây dựng lớp học học tập 
chủ động theo chuẩn CDIO 

75 25  

            Về phương pháp đánh giá và thiết kế 
chương trình đánh giá theo chuẩn CDIO 

75 21 4 

            Về việc lựa chọn phương pháp đánh giá cho 
phù hợp với chuẩn đầu ra của môn học 

71 25 4 

            Về thiết kế đề cương chi tiết môn học 32 53 15 
Câu 3: Kết quả đợt tập huấn có đáp ứng với kỳ 

vọng 
64 36  

Câu 4: Tư liệu có phù hợp với nội dung giảng và 
thảo luận 

79 21  

Câu 5: Chuyên gia trình bày có dễ hiểu và sinh động 89 11  
Câu 6: Phiên dịch có giúp thầy/cô nắm bắt hết ý 

chuyên gia trình bày:  
79 21  

 
 
 
 
 
 

Hộ
i n

gh
ị C

DIO
 Toà

n q
uố

c 2
01

2, 

ĐHQG-H
CM, 2

3-2
4/ 

8/ 
20

12



Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012, ĐHQG-HCM, 23-24/ 8/ 2012 328 

 
Bảng 7 

Kết quả phản hồi của khoa Công Nghệ Thông Tin sau đợt tập huấn thứ ba 
 (26/05/2012 – 06/06/2012) 

 

Các câu hỏi đánh giá (34 phiếu phản hồi) Đầy 
đủ 

Khá đầy 
đủ 

Tương 
đối Không 

Câu 1: Về các nội dung tập huấn     
            Xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) 28% 43% 26% 3% 
            Phương Pháp Giảng Dạy (PPGD) 26% 44% 24% 6% 
            Phương Pháp Đánh Giá (PPĐG) 39% 32% 29%  
 Có Tương 

đối 
Không 

Câu 3: Kết quả đợt tập huấn có đáp ứng với 
kỳ vọng 

56% 44%  

Câu 4: Tư liệu có phù hợp với nội dung giảng 
và thảo luận 

88% 12%  

Câu 5: Chuyên gia trình bày có dễ hiểu và 
sinh động 

76% 24%  

Câu 6: Phiên dịch có giúp thầy/cô nắm bắt hết 
ý chuyên gia trình bày 

91% 9%  

 
Câu 2: Trước khi tham gia tập huấn, thầy cô đã kỳ vọng nắm vững cách xây dựng CĐR, các 

PPGD cụ thể (lớp thường và lớp đông), PPĐG và TKĐC môn học 
 
Câu 7: Trong kỳ vừa qua, 35% trợ giảng + GV khoa CNTT tham gia đợt tập huấn chưa áp 

dụng được CDIO. Số còn lại chỉ áp dụng một phần, thiên về các kỹ năng giảng dạy 
chủ động. 

 
Câu 9: Đa số các GV, trợ giảng khoa CNTT mong muốn kỳ tập huấn sau sẽ được chia sẻ 

PPĐG và TKĐC chi tiết, đặt biệt nhấn mạnh vào lớp đông.  
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XÂY DỰNG PHẦN MỀM CDIO SURVEY – CÔNG CỤ HỖ TRỢ  

THU NHẬN THÔNG TIN PHẢN HỒI – ỨNG DỤNG  
TRONG THIẾT KẾ CHUẨN ĐẦU RA TẠI ĐHQG-HCM 

 
 
 

Đoàn Ngọc Khiêm, Nguyễn Minh Mẫn, Nguyễn Quốc Chính, 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 
Lâm Quang Vũ, Nguyễn Đình Khương 
Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM 
Email liên hệ: dnkhiem@vnuhcm.edu.vn 

 
 
TÓM TẮT 
 
Trong qui trình xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO, việc khảo sát các bên liên quan đóng một 
vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá tính khả thi, hợp lý của chuẩn đầu ra được thiết kế, 
trước khi được tích hợp và hiện thực vào chương trình đào tạo. Với những đơn vị có quy mô 
đào tạo lớn, lực lượng giảng dạy đông đảo và hợp tác với nhiều đối tác, việc tiến hành khảo 
sát, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá bằng các khảo sát trên giấy sẽ tốn rất nhiều 
thời gian, công sức và dể bị sai sót trong khâu tổng hợp kết quả. 
 
Với sự hỗ trợ của các công cụ phần mềm và Internet, việc khảo sát các vấn đề liên quan đến 
CDIO qua mạng sẽ giúp công việc khảo sát tiến thành nhanh chóng, tiện lợi, giảm đáng kể 
chi phí in ấn, phân phối và thu thập phiếu khảo sát, dễ dàng thu thập thông tin và tổng hợp 
kết quả. Đối tượng tham gia khảo sát có thể mở rộng và triển khai với số lượng lớn. 
 
Dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình làm làm khảo sát các bên liên quan 
cho AUN, CDIO, cùng với những tư vấn hỗ trợ của chuyên gia cũng như tài liệu hướng dẫn 
của CDIO, chúng tôi đã tiến hành xây dựng hệ thống CDIO SURVEY nhằm THU THẬP VÀ 
PHÂN TÍCH THÔNG TIN SƠ BỘ HỖ TRỢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA THEO 
ĐỀ CƯƠNG CDIO. Trong bài báo này chúng tôi trình bày sơ lược về phần mềm, phân tích 
những ưu, khuyết điểm của hệ thống và khả năng triển khai dự án trong thực tế để hỗ trợ 
các đơn vị trong ĐHQG tiến hành thực hiện khảo sát. 
 
 
TỪ KHÓA 
 
CDIO, áp dụng CDIO, phát triển chương trình đào tạo, ĐHQG-HCM. 
 
 
GIỚI THIỆU 
 
Trong quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO, việc xây dựng chuẩn đầu ra 
(learning outcomes) đóng vai trò quan trọng, định hướng cho toàn bộ quá trình xây dựng 
chương trình đào tạo. Để xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO, cần thực hiện những bước cơ 
bản sau [1]: 
 

a) Phân tích chuẩn đầu ra cơ bản được đề xuất bởi CDIO và hiệu chỉnh cho phù hợp 
với điều kiện của chương trình đào tạo hiện tại 
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b) Xác định sự tương quan giữa chuẩn đầu ra ở bước (a) với các tiêu chuẩn kiểm định 
mà chương trình đào tạo sẽ được kiểm định sau này (ví dụ như ABET hoặc AUN…) 
từ đó có những hiệu chỉnh cho phù hợp 

c) Xác định mức độ thành thạo và khả thi của kiến thức, kỹ năng, thái độ đối với các 
tiêu chí trong chuẩn đầu  ra được  hình thành ở bước (a)+(b). Để thực hiện việc này, 
cần tiến hành khảo sát các bên liên quan (giảng viên, sinh  viên,  cựu  sinh  viên,  đối  
tác  doanh  nghiệp  sử  dụng  sinh  viên  tốt nghiệp…) thu thập thông tin và phân tích 
để kiểm tra tính khả thi và phù hợp của chuẩn đầu ra với nhu cầu của các bên liên 
quan, tiến hành hiệu chỉnh nếu cần thiết. 

d) Ban hành chuẩn đầu ra và thông báo cho các bên liên quan. 
 
Mục tiêu 
 
Đối với những đơn vị đào tạo có số lượng những bên liên quan lớn (cựu sinh viên nhiều, đối 
tác doanh nghiệp nhiều, số lượng giáo viên đông) thì việc tiến hành khảo sát, thu thập thông 
tin, phân tích và đánh giá bằng các khảo sát trên giấy sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức và 
dể bị sai sót trong khâu tổng hợp kết quả. 
 
Với sự hỗ trợ của các công cụ phần mềm và Internet, việc khảo sát các vấn đề liên quan đến 
CDIO qua mạng sẽ giúp công việc khảo sát tiến thành nhanh chóng, tiện lợi, giảm đáng kể 
chi phí in ấn, phân phối và thu thập phiếu khảo sát, dễ dàng thu thập thông tin và tổng hợp 
kết quả. Đối tượng tham gia khảo sát có thể mở rộng và triển khai với số lượng lớn được. 
 
Mục tiêu xây dựng phần mềm CDIO SURVEY 
 

1) Tìm hiểu các đặc trưng của khảo sát chuẩn đầu ra theo CDIO 
2) Nghiên cứu, tìm hiểu các hệ thống khảo sát hiện tại về mặt chức năng để xây dựng 

mô hình khảo sát qua mạng cho các đơn vị làm công tác CDIO 
3) Hiện thực một ứng dụng cho phép tiến hành các dạng khảo sát thông tin CDIO qua 

mạng, đảm bảo tính an toàn, bảo mật và tiện lợi cho đơn vị sử dụng. 
4) Triển khai thử nghiệm hệ thống khảo sát. 

 
Sau khi khảo sát chúng tôi thống kế có 6 loại câu hỏi được trình bày trong Bảng 1 và 6 dạng 
câu hỏi được trình bày trong Bảng 2. 
 

Bảng  1 
Tổng kết các loại câu hỏi 

 
Mã Loại câu hỏi Mô tả tóm tắt 

A Lựa chọn 1 trong nhiều, chọn mức 
đánh giá (Single choice) 

Thường là các câu hỏi xếp hạng, đánh giá mức độ quan 
trọng, xếp loại theo cấp bậc (ranking) 

B Câu hỏi điền thông tin (Text,Number) Điền các thông tin nhận xét, góp ý, thông tin cá nhân, điền số 
C Câu hỏi lựa chọn (Multiple choice) Có nhiều tùy chọn cho người dung lựa chọn, có thể không chọn, 

chọn một hoặc nhiều lựa chọn cùng lúc 

D Câu hỏi giới tính (Gender) Lựa chọn Nam/Nữ 
E Câu hỏi ngày tháng (Date) Chọn ngày tháng 
F Câu hỏi dạng danh sách Tương tự dạng lựa chọn một trong nhiều nhưng thể hiện 

dạng danh sách 
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Bảng  2 
Thống kê các loại câu hỏi được sử dụng trong các phiếu khảo sát 

 
Mã Loại câu hỏi MIT FIT FTU HNU 
A Lựa chọn 1 trong nhiều, chọn mức đánh giá (Single choice) x x x x 

B Câu hỏi điền thông tin (Text,Number) x x x x 
C Câu hỏi lựa chọn (Multiple choice)  x x x 
D Câu hỏi giới tính (Gender)  x  x 

E Câu hỏi ngày tháng (Date)  x x x 

F Câu hỏi dạng danh sách  x  x 
 
Những chức năng tiêu biểu của các hệ thống khảo sát trực tuyến 
 
Các hệ thống khảo sát trực tuyến cần có những chức năng tiêu biểu như sau: 
 

- Cho phép tạo sẵn ngân hàng câu hỏi khảo sát. 
- Tạo nhiều phiếu khảo sát (bảng câu hỏi) đồng thời trong một lần khảo sát. 
- Biên soạn phiếu khảo sát với các định dạng câu hỏi khác nhau 
- Cho thực hiện khảo sát trực tuyến (một hoặc nhiều khảo sát trực tuyến cùng lúc). 
- Phát hành các token để khảo sát theo người dùng. 
- Tiến hành thống kê kết quả. 
- Định nghĩa được các mức độ đánh giá khác nhau (ví dụ đánh gía mức độ theo ITU 

hay 12345,..) 
- Định nghĩa các dạng câu trả lời khác nhau (ví dụ: chọn một mà thôi, chọn một hoặc 

nhiều cùng lúc, câu trả lời mở). 
- Một hoặc nhiều người có thể tham gia thực hiện một hoặc nhiều bảng khảo sát khác 

nhau. 
- Tích hợp hình ảnh / âm thanh / video vào trong bài khảo sát 
- Tiến hành thực thực hiện khảo sát trực tuyến hoặc qua email (tích hợp sẵn trong 

email), cho phép in bảng khảo sát 
- Sao lưu và phục hồi các bảng khảo sát 
- Quản lý phân quyền người dùng, tích hợp các hệ thống chứng thức 

 
Những ưu điểm của hệ thống khảo sát trực tuyến 
 

- Chi phí: thấp hơn nhiều lần so với các phương pháp nghiên cứu/khảo sát truyền 
thống. Theo surveyvietnam.net ước tính chi phí cho một khảo sát trực tuyến chỉ bằng 
1/3 so với phương thức khảo sát truyền thống.   Với cách tiếp cận này, chúng ta có 
thể tiến hành khảo sát thông tin các bên liên quan trên diện rộng, vẫn đảm bảo chi 
phí và thời gian thực hiện. 

- Phạm vi khảo sát: với công cụ Internet, các cuộc khảo sát có thể đến với người tiêu 
dùng có sử dụng Internet ở bất kỳ địa phương nào trong cả nước. Mặt khác, đối 
tượng tham gia khảo sát hầu hết là những người có trình độ nhưng rất khó tiếp cận 
trực diện với họ nếu chúng ta thực hiện những phương pháp nghiên cứu thị trường 
truyền thống. Khảosát bằng email hoặc gửi liên kết qua email trở thành một cầu nối 
hữu hiệu, giúp đơn vị khảo sát rút ngắn khoảng cách với các bên liên quan. 

- Thời gian khảo sát: nhanh hơn rất nhiều lần so với cách khảo sát truyền thống. Thời 
gian để tổ chức một cuộc khảo sát từ lúc bắt đầu đến lúc chuyển tải thông tin đến 
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người được khảo sát có thể trong vài phút. Thời gian thu thập thông tin và phân tích 
được rút ngắn và thực hiện tự động/ bán tự động. 

- Mức độ tin cậy của thông tin: thông tin phản hồi của người tham gia khảo sát không 
bị thiên lệch về một phía vì nó phản ánh sự trung thực của họ (vì người dùng ít bị 
ảnh hưởng, khảo sát gửi trực tiếp đến từng cá nhân).Thông tin thu thập được bảo 
mật, tính chất vô danh của phiếu khảo sát cũng được hệ thống đảm bảo trong suốt 
quá trình khảo sát. 

- Rất tiện lợi cho người tham gia khảo sát: do đối tượng khảo sát bận rộn, nên thời 
gian rảnh rất bất thường, việc đưa ra giải pháp khảo sát trực tuyến là thuận tiện nhất 
cho các bên liên quan, vì có thể tham gia khảo sát bất cứ lúc nào rảnh tại bất kỳ nơi 
nào thuận tiện. Ngoài ra, người tham gia khảo sát còn thấy rằng họ sẽ được hưởng 
rất nhiều lợi ích khi tham gia khảo sát bằng những hình thức cung cấp thông tin hoặc 
chia sẽ kết quả khảo sát trực tiếp sau khi họ tiến hành thực hiện khảo sát 

 
 
Ưu và khuyết điểm của các hệ thống khảo sát hiện tại so với nhu cầu đặt ra 
 
Các hệ thống khảo sát trực tuyến hiện tại đáp ứng rất tốt nhu cầu thực hiện khảo sát tổng 
quá qua mạng, hỗ trợ đa dạng các loại câu hỏi khảo sát, các hình thức khảo sát và tính tiện 
dụng cao, tuy nhiên, đa phần các hệ thống này có một số tiêu chí chưa thật sự phù hợp để 
thực hiện khảo sát CDIO: 
 

1) Do đặc trưng của việc khảo sát chuẩn đầu ra theo CDIO là chuẩn đầu ra được xây 
dựng trước, bao gồm khá nhiều tiêu chí (ở cấp độ 3 khoảng 80 tiêu chí, cấp độ 4 
khoảng 350 tiêu chí, tùy theo từng chương trình đào tạo) 

2) Việc biên soạn phiếu khảo sát từ chuẩn đầu ra sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức 
khi nhập liệu. 

3) Việc khảo sát chuẩn đầu ra khá đơn giản trong các loại câu hỏi và cách tổ chức, các 
hệ thống khảo sát hiện tại lại tiếp cận theo hướng tổng quát, phục vụ nhiều loại hình 
khảo sát khác nhau nên không tiện dụng và mang đặc trưng của chuẩn đầu ra CDIO. 

4) Quá trình biên soạn chuẩn đầu ra và tiến hành làm phiếu khảo sát có thể lặp đi lặp 
lại, nếu sử dụng các hệ thống hiện có, việc thay đổi này gần như sẽ dẫn đến việc 
biên soạn lại phiếu khảo sát từ đầu. 

5) Các hệ thống khảo sát miễn phí thường cung cấp dịch vụ trên nền tảng do chính 
công ty cung cấp quản lý, điều này ảnh hưởng đến tính bảo mật và riêng tư của dữ 
liệu khảo sát, đối tượng tiến hành các khảo sát không hoàn toàn làm chủ được 
nguồn dữ liệu, phiếu khảo sát và kết quả khảo sát. 

 
 
XÂY DỰNG YÊU CẦU CHO HỆ THỐNG KHẢO SÁT 
 
Với những phân tích và khảo sát hiện trạng như trên, bên cạnh những chức năng cơ bản 
cần có của một hệ thống khảo sát trực tuyến cần có được mô tả ở trên nhóm đã tiến hành 
phát triển hệ thống khảo sát dựa trên quy trình thực hiện khảo sát chuẩn đầu ra cơ bản của 
CDIO được trình bày trong Hình 1. 
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Hình 1: Quy trình thực hiện khảo sát 
 
 

YÊU CẦU CHỨC NĂNG CHO HỆ THỐNG 
 
Quản lý việc biên soạn chuẩn đầu ra theo CDIO: quản lý các chuẩn đầu ra với cấp độ 
khác nhau dưới dạng cây phân cấp (xem hình các cấp trong CĐR). Yêu cầu cho chức năng 
này cụ thể như sau: 
 

a. Quản lý  (thêm, xóa, sửa) chuẩn đầu ra (LO) theo các cấp độ 
b. Có thể nhập, xuất từ tập tin excel Có thể sao chép các chuẩn đầu ra thành phiên bản 

khác  
c. Tổ chức dạng cây phân cấp 
d. Quản lý liên kết giữa LO và các phiếu khảo sát tạo ra từ LO này e.   Chức năng phải 

tiện dụng 
 

 
 

Hình  2 - Ví dụ các cấp trong chuẩn đầu ra theo CDIO của FIT [6] 
 
Tạo phiếu khảo sát từ chuẩn đầu ra được biên soạn: chuyển thông tin từ CĐR  thành 
khảo  sát với qui trình  phù hợp sao cho tiện lợi trong việc chuyển đổi đúng định dạng các 
loại câu hỏi trong phiếu khảo sát. Do số lượng câu hỏi trong phiếu khảo sát chuyển đổi từ 
CĐR sang khá nhiều (vài trăm) nên phần mềm phải cho phép thao tác hàng loạt. Yêu cầu cụ 
thể như sau: 

• Hỗ trợ biên soạn chuẩn đầu ra theo CDIO (có hỗ trợ sẵn các chuẩn đầu ra mẫu CDIO) 
• Có thể cho phép người dùng nhập từ tập tin CĐR được biên soạn trước trên tập tin Excel 

 

• Chuyển đổi tự động các tiêu chí trong chuẩn đầu ra thành các câu hỏi trong phiếu khảo sát 
• Hỗ trợ biên soạn, hiệu chỉnh để hoàn thành phiếu khảo sát hoàn chỉnh 
  

• Phát hành phiếu khảo sát đến người khảo sát thông qua hệ thống email hoặc phát hành 
liên kết khảo sát 

• Hỗ trợ người khảo sát lưu trữ phiếu khảo sát khi thực hiện 
 

• Tiến hành thống kê sơ bộ các kết quả thu được 
• Theo dõi thông tin thực hiện khảo sát 
 

Bước 1 

Bước 2 

Bước 3 

Bước 4 
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a. Chọn chuẩn đầu ra muốn chuyển đổi  chọn cấp độ muốn khỏa sát trên LO  tạo 

phiếu khảo sát từ các câu hỏi được trích từ nội dung của LO. 
b. Các cấp cao hơn của cấp đươc chọn  tạo thành nhóm 
c. Cho xác định các loại câu hỏi khảo sát, áp đặt hàng loạt cho các câu hỏi được chọn. 
d. Người dùng có thể thay đổi, hiệu chỉnh thông tin câu hỏi 
e. Khung nhìn được tổ chức lại theo dạng cây (giống như phần quản lý CĐR) 
f. Chuyển sang định dạng khảo sát và áp dụng quy trình khảo sát như hệ thống hiện tại 

có. 
 
Thực hiện quá trình thu thập thông tin bằng phiếu khảo sát: quá trình thực hiện khảo sát 
có thể được tổ chức ở các dạng sau: 
 

a. Khảo sát bằng liên kết được phổ biến trên mạng 
b. Khảo sát bằng liên kết có từ khóa được gửi riêng qua email c.   Khảo sát bằng phiếu 

giấy được in từ hệ thống. 
 
Cung cấp các thống kê sơ bộ về số liệu thu được: cung cấp các thông tin thống kê về kết 
quả khảo sát: 
 

a) Thống kê tỷ lệ % các lựa chọn 
b) Tổng hợp các thông tin dạng góp ý 
c) Tổng hợp các danh sách, số lượng khảo sát 
d) Xác định các tiêu chí có trọng số cao nhất, thấp nhất 

 
Yêu cầu phi chức năng cho hệ thống 
 

- Bảo mật thông tin hệ thống 
- Tính sẵn sàng và độ tin cậy cao 
- Hiệu năng đáp ứng yêu cầu truy cập cao (phụ thuộc cấu hình server) 
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu 
- Có khả năng tích hợp với các hệ thống quản lý thông tin người dùng (LDAP, External 

DB) 
- Tiện dụng cho người dùng trong việc biên soạn phiếu khảo sát 
- Import, export dữ liệu khảo sát 

 
 
PHÁT TRIỂN, KIỂM TRA VÀ THƯ NGHIỆM HỆ THỐNG 
 
Phát triển hệ thống 
 
Trên khuôn khổ tìm hiểu các giải pháp hiện có, chúng tôi chọn cách tiếp cận xây dựng giải 
pháp trên nền tảng nguồn mở LimeSurvey vì đây là một hệ thống nguồn mở đã trưởng 
thành, có tính mở rộng cao, kiến trúc thiết kế tốt và có cộng đồng hỗ trợ lớn. 
 
Việc triển khai hệ thống và phát triển các module mong muốn cũng gặp khá nhiều khó khăn 
trong giai đoạn đầu vì mã nguồn hệ thống không có sưu liệu nhiều. Sau một thời gian tìm 
hiểu, chúng tôi đã hoàn toàn nắm bắt được kiến trúc và làm chủ hoàn toàn hệ thống nguồn 
mở này để triển khai và mở rộng cho phù hợp với yêu cầu đề tài. 
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Hệ thống được xây dựng trên cơ sở kế thừa và tích hợp vào hệ thống cũ, các chức năng 
thực hiện khảo sát trực tuyến trên LimeSurvey vẫn được đảm bảo, bên cạnh đó, hệ thống 
được phát triển thêm các chức năng để hỗ trợ cho quy trình khảo sát chuẩn đầu ra theo 
CDIO thỏa mãn nhu cầu đã được mô tả trong mục 5.  Chi tiết hồ sơ thiết kế của dự án được 
trình bày chi tiết trong phụ lục [D] đính kèm. 
 
Kiểm tra và thử nghiệm hệ thống 
 
Hệ thống đã được kiểm tra trên tất cả chức năng đơn vị và chức năng theo nhiều kịch bản 
sử dụng của người dùng thông qua các trường hợp kiểm thử nhằm đảm bảo tính đúng đắn 
của hệ thống. 
 
Ngoài ra, giao diện của hệ thống cũng phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về mặt thiết kế, 
thẩm mỹ, tạo nên sự tiện dụng và dễ hiểu cho người dùng khi thao tác, mục tiêu này cũng 
được kiểm tra chặt chẽ bằng một danh sách các tiêu chí được đúc kết từ các chuẩn thiết kế 
giao diện được sử dụng rộng rãi hiện nay và từ ý kiến phản hồi của người dùng. 
 
Hệ thống được triển khai và kiểm tra trên máy chủ với hai hệ điều hành được sử dụng phổ 
biến là Window và Linux, mặt khác đây là hệ thống quản lý và khảo sát trực tuyến nên cũng 
đã được kiểm tra độ ổn định và thể hiện nhất quán qua các trình duyệt khác nhau, đặc biệt 
là các trình duyệt thông dụng như Firefox, Internet Explorer, Chrome. 
 
Hệ thống các trường hợp kiểm thử và danh sách các tiêu chí để kiểm tra giao diện và tính 
tiện dụng được thực thi lặp lại nhiều lần khi có bất cứ sự thay đổi nào trên hệ thống để đảm 
bảo những thay đổi mới không ảnh hưởng đến những chức năng đã hoàn thiện, đồng thời 
những lỗi được phát hiện trong quá trình phát triển đã được sửa đúng như mong muốn. 
 
Về phần hiệu năng của hệ thống, chúng tôi đã tiến hành kiểm thử tự động hệ thống bằng bộ 
công cụ của HP là Quick Test Pro và Load Runner. Tuy nhiên, do phần bản quyền của Load 
Runner phục vụ cho mục đích học thuật chỉ hỗ trợ tối đa kiểm thử giả lập 10 người dung 
cùng lúc nên chúng tôi đã đổi sang sử dụng công cụ Web Server Stress Tool 7.0 để có thể 
thử nghiệm trên 100 người dùng.  
 

Bảng 3 
Thống kê các loại kiểm thử  

 
STT Loại kiểm thử Mô tả tóm tắt 

1 Kiểm thử giao diện Mỗi giao diện được kiểm thử dựa trên 1 Danh Sách các 
tiêu chuẩn kiểm tra (check list). Danh sách này có 30 tiêu 
chí kiểm thử giao diện khác nhau. 

2 Kiểm thử chức năng Từng chức năng được tiến hành kiểm tra riêng rẽ để đảm 
bảo hoạt động tốt. 
Tổng số trường hợp kiểm thử chức năng được thiết kế là 
~160 trường hợp (vẫn còn tiếp tục tiến hành kiểm tra). 

3 Kiểm thử theo kịch bản Có khoảng 15 kịch bản đã được thiết kế để kiểm tra ứng 
dụng (vẫn còn tiếp tục kiểm tra). 

4 Kiểm thử năng suất (load 
& stress testing) 

2 kịch bản được thiết kế để kiểm tra tự động  độ tải  băng 
thông và số lượng người dùng cho ứng dụng trên Load 
Runner và Web Server Stress Tools. 
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Tổng số lỗi được phát hiện tới thời điểm hiện tại là 47 và đã được sửa chữa xong, tuy nhiên 
chúng tôi vẫn đang tiến hành kiểm thử thêm một thời gian để có thể đạt được độ tin cậy cao 
nhất cho ứng dụng. 
 
 
TRIỂN KHAI CDIO Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 
 
Hệ thống đã bắt đầu được triển khai tại ĐHQG-HCM nhằm mục đích thu thập thông tin, phân 
tích và đánh giá số lượng cựu sinh viên, đối tác doanh nghiệp, số lượng giáo viên. Quy trình 
nghiệp vụ được trình bày trong Hình 3. 
 

 
Hình 3: Quy trình nghiệp vụ trong phần mềm 

 
Ngoài  ra,  giao  diện  của  hệ  thống  cũng  phải  đáp  ứng  được  các  tiêu  chuẩn  về  mặt 
thiết kế, thẩm mỹ, tạo nên sự tiện dụng và dễ hiểu cho người dùng khi thao tác, mục tiêu này  
cũng  được  kiểm  tra  chặt  chẽ  bằng  một  danh  sách  các  tiêu  chí  được  đúc  kết  từ  
các chuẩn thiết kế giao diện được sử dụng rộng rãi hiện nay và từ ý kiến phản hồi của người 
dùng.  
 
Hệ  thống  được  triển  khai  và  kiểm  tra  trên  máy  chủ  với  hai  hệ  điều  hành  được  sử 
dụng  phổ  biến  là  Window  và  Linux,  mặt  khác  đây  là  hệ  thống  quản  lý  và  khảo  sát  
trực tuyến nên cũng đã được kiểm tra độ ổn định và thể hiện nhất quán qua các trình duyệt 
khác nhau, đặc biệt là các trình duyệt thông dụng như Firefox, Internet Explorer, Chrome.   
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Hệ thống các trường hợp kiểm thử và danh sách các tiêu chí để kiểm tra giao diện và tính 
tiện dụng được thực thi lặp lại nhiều lần khi có bất cứ sự thay đổi nào trên hệ thống để  đảm  
bảo  những  thay  đổi  mới  không  ảnh  hưởng  đến  những  chức  năng  đã  hoàn  thiện, 
đồng thời những lỗi được phát hiện trong quá trình phát triển đã được sửa đúng như mong 
muốn. 
 
Hiện tại, phần mềm CDIO được triển khai tại địa chỉ website của ĐHQG-HCM: 
cdio.vnuhcm.edu.vn.  
 
 
KẾT LUẬN 
 
Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet và công cụ phần cứng, các phần mềm hỗ trợ 
trở thành một phần không thể thiếu. Phần mềm CDIO là công cụ hỗ trợ đắc lực trong trình 
bày chuẩn đầu ra rõ ràng, chuyển hóa chuẩn đầu ra thành các bảng câu hỏi, giúp đỡ việc 
khảo sát trở nên dễ dàng, linh hoạt hơn. Phần mềm còn hỗ trợ đưa ra các bảng báo cáo 
thống kê chi tiết, báo cáo thống kê bằng các biểu đồ minh họa trực quan và đáp ứng được 
yêu cầu, phát triển hệ thống khảo sát trực tuyến. 
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TIÊU CHUẨN CDIO  
VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA:  

KINH NGHIỆM ÁP DỤNG TẠI CÁC QUỐC GIA  
VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁC TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM 

 
 

 
Phạm Quang Huy 

 
Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh 

 
 
TÓM TẮT 
 
Dù ở quốc gia nào hoặc ở bất kỳ giai đoạn nào thì giáo dục và đào tạo luôn đóng vai trò 
quan trọng và đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng, dân tộc và của toàn 
nhân loại. Chính vì điều này, tại các trường đại học, cao đẳng ở các nước trên toàn thế giới 
luôn tìm kiếm cho mình những phương pháp giảng dạy tiên tiến, cách thức giảng dạy mới để 
mang lại hiệu quả trong quá trình dạy và học. Nhiều mô hình và phương phương thức giảng 
dạy đã được áp dụng trong nền giáo dục quốc dân như giảng dạy tích cực, giảng dạy theo 
Bloom hoặc Skinner, dạy học theo dự án… Trong giai đoạn hiện tại, tiêu chuẩn CDIO đang 
được khá nhiều các trường trên toàn cầu sử dụng trong việc xác định chương trình đào tạo 
cũng như chuẩn đầu ra của sinh viên. Tại Việt Nam, nhiều chuyên gia cùng với các hội thảo 
đã tìm hiểu về nội dung và các tiêu chuẩn liên quan đến CDIO đang được triển khai rộng rãi. 
Tuy nhiên, việc kết nối giữa CDIO và chuẩn đầu ra vẫn còn là một nội dung được ít nhà 
khoa học nghiên cứu và công bố. Với tầm quan trọng trên, bài viết nhằm trình bày lại một 
cách tổng quan nhất về công nghệ CDIO cùng với chuẩn đầu ra của sinh viên, từ đó tiến 
hành nghiên cứu các phương pháp để đánh giá chuẩn đầu ra nhằm tìm hiểu, rút ra một số 
bài học kinh nghiệm cho quốc gia Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng 
như đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế áp dụng trong thời gian tới. 
 
 
TỪ KHÓA 
 
Chuẩn đầu ra, CDIO, phương pháp đánh giá, đề cương, chương trình đào tạo 
 
 
GIỚI THIỆU VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ 
 
Để một xã hội có thể phát triển thì bên cạnh các lĩnh vực khác, việc giáo dục và đào tạo 
được xem là một chìa khóa chủ yếu giúp hình thành nhân cách, kiến thức, trí tuệ và bản lĩnh 
của từng cá nhân trong một quốc gia. Thông qua quá trình dạy và học, việc giáo dục là một 
công việc có giá trị cao về mặt khoa học nhằm giúp người học có thể chiếm lĩnh tri thức 
chính trị, kinh tế, xã hội bởi người dạy và các đối tượng học tập. Bên cạnh đó, giáo dục còn 
được xem là một quá trình tác động tới thế hệ trẻ về đạo đức, tư tưởng, hành vi nhằm hình 
thành niềm tin, lý tưởng, động cơ, thái độ, hành vi, thói quen ứng xử đúng đắn trong xã hội. 
 
Từ đó các nước đều hướng đến tìm kiếm cho mình những phương thức giảng dạy tiên tiến, 
hiện đại nhưng phải có thể thay đổi sao cho phù hợp với tình hình đào tạo cụ thể của quốc 
gia đó. Thật vậy, tại các nước phát triển thì nền giáo dục đã hình thành từ hàng trăm năm và 
phát triển một cách đồng bộ, Bên cạnh đó, các chuyên gia hàng đầu tại những trường này 

Hộ
i n

gh
ị C

DIO
 Toà

n q
uố

c 2
01

2, 

ĐHQG-H
CM, 2

3-2
4/ 

8/ 
20

12



Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012, ĐHQG-HCM, 23-24/ 8/ 2012 339 

cũng đã đưa ra nhiều mô hình giáo dục nhằm mang lại sự hữu hiệu và hiệu quả cao để 
hướng đến mục đích cung cấp một giá trị lợi ích cao nhất cho người học. 
 
Với tầm quan trọng này thì tại các quốc gia đang phát triển luôn cần phải học hỏi những 
phương pháp mà các nước đã tìm ra và áp dụng, trong đó công nghệ CDIO được xem là 
một trong những công cụ có giá trị được nhiều trường áp dụng hiện nay. Qua CDIO, các 
trường sẽ vận dụng để đưa ra những yêu cầu cụ thể liên quan đến những tiêu chuẩn hoặc 
điều kiện cần và đủ mà sinh viên phải đạt được khi hoàn thành khóa học, điều này được 
hiểu là ‘chuẩn đầu ra’. 
 
Thêm vào đó, cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc ban hành yêu cầu đầu ra đối 
với học sinh, sinh viên thì tại Việt Nam, vào ngày 22.04.2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 
ban hành Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học 
xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học. Sau hơn 2 
năm ban hành, văn bản này cũng cần có những sửa đổi, bổ sung các mục sao cho phù hợp 
với việc liên kết về đào tạo với trường ở các nước và với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 
sâu rộng như hiện nay. Những minh chứng đưa ra như trên để có thể thấy rằng CDIO và 
chuẩn đầu ra có mối liên quan vô cùng mật thiết, có tác động qua lại. 
 
Qua tìm hiểu kinh nghiệm tại các trường, bài viết sẽ trình bày một cách có hệ thống hai vấn 
đề này cũng như việc kết hợp trong khung đào tạo các nước để Việt Nam có thể có những 
cơ sở ban đầu nhằm hoàn thiện hơn việc thiết kế, công bố chuẩn đầu ra trong nhiều năm 
tới. Hơn thế nữa, bài viết đã nghiên cứu các khái niệm khác nhau về chuẩn đầu ra của các 
chuyên gia trên thế giới, qua đó tập hợp và đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể khi thiết kế, 8 
phương pháp để có thể đánh giá chuẩn đầu ra, 5 bước thực hiện để đánh giá kết quả đầu 
ra... Những cách thức cụ thể như vậy sẽ giúp cho người thực hiện sẽ dễ dàng quan sát và 
thực thi cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị của mình. 
 
 
KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT VỀ CDIO TRÊN THẾ GIỚI 
 
Theo TS. Vũ Anh Dũng (2011), lý thuyết về mô hình CDIO đã được nhiều chuyên gia trên 
thế giới cũng như tại Việt Nam trình bày trong bài phát biểu, các bài báo, các bài tham luận 
tại hội nghị. Tuy nhiên, phần trình bày của bài viết này, tác giả sẽ hướng đến việc tóm tắt lại 
một cách chung nhất khuôn mẫu lý thuyết về công nghệ CDIO cũng như các tiêu chuẩn mà 
mô hình này đề cập theo một cách linh hoạt và dễ đi vào nhận diện hơn. 
 
CDIO được viết tắt của cụm từ tiếng Anh ‘Conceive - Design - Implement – Operate’, có thể 
hiểu nghĩa là: hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành. Đây là năng lực 
cốt lõi mà người học cần đạt được. Nếu xét về bản chất cần phải khẳng định rằng CDIO là 
một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định 
chuẩn đầu ra để thiết kế nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo. Theo TS. Phạm Công 
Bằng (2009), mô hình CDIO có thể áp dụng để xây dựng chuẩn cho một kỹ sư, điều này chỉ 
mới mang tính khái quát mà chưa đi sâu vào việc phân tích các phương pháp, cách thức 
của mô hình này. 
 
Mô hình này được suy nghĩ, định hình trong những năm của thập niên 1990 tại Khoa hàng 
không và vũ trụ thuộc Viện công nghệ Massachusetts (MIT). CDIO được triển khai vào năm 
2000 tại Viện MIT và ba trường đại học Thụy Điển, từ đó nó trải rộng khắp tại các quốc gia 
trên thế giới. Mục đích chính ban đầu mà CDIO hướng đến chính là tái tập trung vào việc 
giáo dục kỹ sư để giúp sinh viên trở thành một kỹ sư lành nghề hơn trong tương lai thông 
qua sự liên kết mật thiết của bốn giai đoạn trên. Nói một cách khác, theo Crawley, 
Malmqvist, Ostlund và Brodeur (2007), mục tiêu của CDIO là để giáo dục cho sinh viên hiểu 
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được tính phức hợp trong quá trình hình thành, thiết kế, thi hành và thực hiện như thế nào 
cùng với tạo ra giá trị tăng thêm của sản phẩm cung cấp trong một môi trường làm việc theo 
nhóm. 
 
Theo nội dung mà CDIO hướng dẫn cho các tổ chức thi một tổ chức khi áp dụng sẽ có 12 
tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhằm tổng quát hóa thì tác giả sẽ tóm tắt nội dung được công bố, từ 
đó 12 tiêu chuẩn đó theo phương thức này sẽ được kết hợp liên quan đến 8 loại tiêu chuẩn 
cụ thể bao gồm như sau: 
 

1) Một đề cương CDIO tùy chỉnh từ việc khảo sát đối với các bên liên quan, qua đó sẽ 
thêm chương trình nhằm xác định kiến thức kỹ thuật một loạt các thuộc tính cá nhân, 
và chuyên nghiệp cũng như các yếu tố chính của CDIO trong bối cảnh của doanh 
nghiệp và xã hội. Sự nhấn mạnh được trao cho từng thuộc tính được xác định bởi 
mỗi trường đại học với các bên liên quan địa phương (CDIO tiêu chuẩn 2). 
 

2) Chương trình giảng dạy được phát triển xung quanh hai bên và hỗ trợ bởi các dòng 
chủ đề mang tính chất theo đúng quy định nhằm phản ánh các mảng thực hành, kỹ 
năng, kiến thức, và giá trị một quy trình đầy đủ các thực hành kỹ thuật chuyên nghiệp 
(CDIO Tiêu chuẩn 1). Các chương trình giảng dạy được đan xen với các hoạt động 
nhằm phát triển các thuộc tính của giáo dục như kỹ năng cá nhân và kỹ năng xây 
dựng sản phẩm, quy trình và hệ thống (CDIO Tiêu chuẩn 3 và 7). 
 

3) Một phần trong chương trình giới thiệu về môn học dự kiến mà người học sẽ học, 
qua đó cung cấp khuôn khổ cho việc thực hành và một phác thảo rộng rãi về vai trò 
của công việc sẽ làm và cho phép sinh viên tham gia vào việc thực hành kỹ thuật 
thông qua giải quyết vấn đề và thiết kế cá nhân và theo nhóm (CDIO tiêu chuẩn 4). 
 

4) Kỹ thuật dựa học tập kinh nghiệm thông qua các dụng cụ thiết kế và thực hành học 
tập kinh nghiệm cung cấp cả trong lớp học và đặc biệt phát triển không gian làm việc 
học tập (CDIO tiêu chuẩn 5). 
 

5) Hoạt động và kinh nghiệm học tập được kết hợp vào các dòng chủ đề ngành cùng 
kinh nghiệm thiết kế dụng cụ bổ trợ cho việc học (CDIO Tiêu chuẩn 8). 
 

6) Tái phát triển không gian làm việc của sinh viên để tạo điều kiện thuận lợi cho bốn 
giai đoạn vòng đời của CDIO (CDIO Tiêu chuẩn 6). 
 

7) Việc sử dụng các phương pháp giáo dục kỹ thuật thực hành tốt nhất và phát triển 
một cách liên tục thông qua hỗ trợ và chia sẻ ý tưởng giữa các trường đại học có áp 
dụng CDIO. Sự linh hoạt để thích ứng với thay đổi nhu cầu chuyên môn (CDIO Tiêu 
chuẩn 9 và 10). 
 

8) Một quá trình toàn diện của học đánh giá và đánh giá chương trình (CDIO tiêu chuẩn 
11 và 12). 

 
 
CHUẨN ĐẦU RA – CÁC KHÍA CẠNH XEM XÉT 
 
Tổng quan 
 
Quá trình giảng dạy và học tập chính là một trong những thành phần để giúp đánh giá được 
mục tiêu học tập của từng học sinh, sinh viên trong nhà trường. Một trong các cách truyền 
thống để đánh giá chính là các bài tập cụ thể trong một khóa học để thu thập, chấm điểm và 
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qua đó sẽ có thể có cái nhìn tổng thể đối với người học. Nói một cách cụ thể hơn thì phương 
thức truyền thống trước đây chính là thiết kế các học phần và chương trình theo một chu 
trình thống nhất. Giáo viên sẽ quyết định nội dung mà họ dự định giảng dạy, kế hoạch dạy 
như thế nào và đánh giá nội dung đó (Gosling và Moon, 2001). Sau đó, xu hướng thế giới 
chuyển dần từ ‘giảng viên làm trung tâm’ thành ‘người học làm trung tâm’. Theo Kolb (1984) 
thì việc học tập của sinh viên sẽ có mối quan hệ mật thiết với các nhân tố tạo thành CDIO 
theo mô hình như sau: 
 

 
Hình 1: Mô hình về quá trình học hỏi theo kinh nghiệm của Kolb (1984) 

 
Với sự liên kết chặt chẽ giữa CDIO và kết quả đầu ra của sinh viên, để có thể hiểu được việc 
đánh giá chuẩn đầu ra như thế nào thì chúng ta cần tìm hiểu trở lại nội dung khái niệm cơ 
bản, ý nghĩa, mục đích của chuẩn đầu ra trong quy trình đào tạo của một trường đại học, 
cao đẳng. 
 
Trước hết bài viết sẽ trình bày một số khái niệm cơ bản về chuẩn đầu ra (được viết theo 
tiếng Anh là Student Learning Outcomes – SLO) được các tổ chức và cá nhân đã nghiên 
cứu trong nhiều năm: 
 

- Theo Donnelly và Fitzmaurice (2005), chuẩn đầu ra là những điều cam kết thành văn 
bản những gì mà người học mong muốn biết, hiểu và/hoặc có thể làm khi kết thúc 
một chu kỳ học tập. 
 

- Theo Hiệp hội luật pháp Hoa Kỳ (1999), chuẩn đầu ra là một thông báo những điểm 
đặc biệt mà người học có được sau quá trình tương tác. 
 

- Theo Jenkins and Unwin (2001), chuẩn đầu ra là một báo cáo những gì mà sinh viên 
mong đợi có thể làm được như là kết quả của việc học tập một hoạt động. 
 

- Theo Trường Đại học New South Wales - Australia (2010), chuẩn đầu ra chính là các 
điều mà nơi đào tạo muốn sinh viên biết, hiểu và có thể làm được sau khi họ hoàn 
thành một khóa học nào đó. 
 

- Theo Trường Đại học Rhode Island (2012), chuẩn đầu ra chính là một bảng thông tin 
trình bày rõ ràng những gì mà sinh viên, học sinh sẽ biết, có thể thực thi khi họ hoàn 
thành hay tham gia vào một chương trình / hoạt động / khóa học / dự án. 
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- Theo Ủy ban nâng cao chất lượng thuộc Đại học Texas (2011), chuẩn đầu ra được 

mô tả là những gì mà sinh viên có thể thi hành thông qua kiến thức, kỹ năng và thái 
độ sau khi hoàn thành một chương trình, chứng chỉ hay bằng cấp. 

 
Với những khái niệm nêu trên tại nhiều khu vực trên toàn cầu thì có thể tóm lại là chuẩn đầu 
ra chính là những gì được một nơi đào tạo công bố chính thức và các đầu ra này thường 
được biểu hiện qua việc học sinh làm được những gì cũng như kiến thức, kỹ năng, thái độ, 
giá trị hành vi ở một chương trình đào tạo. 
 
SLO giúp cho sinh viên và các tổ chức như thế nào? 
 
Thông qua việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra, nó sẽ giúp cho các cơ sở đào tạo tự rà 
soát xác định lại mục tiêu đào tạo, qua đó có thể thay đổi, đổi mới về nội dung đào tạo. Bên 
cạnh đó, do tất cả các tổ chức đều mong muốn hướng đến chất lượng đào tạo nên việc xác 
lập rõ các SLO để nhằm cung cấp thông tin cho người học, giảng viên, doanh nghiệp và 
toàn xã hội biết khả năng học sinh làm được gì sau khi tốt nghiệp một chương trình đào tạo 
và những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà học sinh cần phải có để có thể có việc 
làm, thu nhập, phát triển bản thân và xây dựng cộng đồng. Với nội dung này thì việc đánh 
giá SLO sẽ hướng đến 5 lợi ích sau: 
 

- Giúp cho các bộ phận, phòng ban, tổ chức có thể hiểu được mức độ chuẩn đầu ra 
của sinh viên có tiến triển như thế nào. 
 

- Cung cấp cho các bộ phận thông tin phản hồi về tất cả các khâu trong lúc đào tạo. 
 

- Cho phép người học nói lên những gì họ đã học, đang học khi tham gia đào tạo cũng 
như có được trong và ngoài lớp học. 
 

- Giúp cho sinh viên có thể giải thích được những gì mà họ có thể làm và những gì mà 
họ có thể biết. 
 

- Giúp cho người học có thể nhận thức sâu sắc hơn các vấn đề thuộc về kiến thức, kỹ 
năng hay thái độ; qua đó nó sẽ giúp tạo ra một biểu đồ nơi mà phản ánh đầy đủ các 
nội dung đã tiếp thu trên giảng đường. 
 

Yêu cầu xây dựng chuẩn đầu ra 
 
Chuẩn đầu ra cần đảm bảo 6 yêu cầu sau: (1) phải cụ thể không diễn đạt chung chung; (2) 
phải đo lường, đánh giá được; (3) phải thể hiện hành động (dùng các động từ hành động); 
(4) phải phù hợp với trình độ, khả thi và phân biệt được giữa các trình độ trong cùng ngành 
đào tạo; (5) phải đơn giản, dễ hiểu; (6) kết cấu và hình thức văn bản đảm bảo tính thống 
nhất giữa các khoa chuyên môn. 
 
Các bước để đo lường chuẩn đầu ra 
 
Tám bước sau đây sẽ được thực hiện một cách đồng bộ để có thể đo lường được SLO: 
 

1) Tạo ra một thông báo đầy đủ bằng văn bản đối với các chuẩn đầu ra có thể đo 
lường. 
 

2) Chọn công cụ đo lường. 
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3) Thiết lập các tiêu chuẩn đối với các mức độ thực hiện của từng mục tiêu. 
 

4) Xác định các nhân tố có thể quan sát nhằm cung cấp cơ sở cho việc đánh giá khi mà 
từng mức độ thực hiện đạt được đối với từng mục tiêu. 
 

5) Thực hiện các phần để đảm bảo tính tin cậy có thể chấp nhận được. 
 

6) Thiết lập chuẩn cho một để sinh viên, khóa học, chương trình hoặc mục tiêu của 
chứng chỉ được trọn vẹn. 
 

7) Đánh giá hoạt động của sinh viên, thực hiện việc thu thập dữ liệu và báo cáo kết quả. 
 

8) Sử dụng kết quả có được để qua đó cải thiện học tập của sinh viên. 
 
Với chuẩn đầu ra đã được xác định một cách rõ ràng, các trường có thể thực hiện việc đánh 
giá chuẩn đầu ra đã thiết kế đó bằng các phương pháp mà đặc biệt là cách đánh giá được 
quá trình học tập của sinh viên, học sinh. Mô hình sau đây sẽ thể hiện một cách khái quát 6 
phương pháp đánh giá quá trình học theo một chuẩn đầu ra đã được thống nhất: 
 
 

 
 

Hình 2: Sáu cách đánh giá kết quả học tập của người học 
 
 
MỐI LIÊN KẾT GIỮA CDIO VÀ CHUẨN ĐẦU RA TẠI CÁC QUỐC GIA 
 
Với những lý thuyết cơ bản về mô hình CDIO cũng như nội dung về chuẩn đầu ra cần ban 
hành trong quá trình đào tạo tại một trường phổ thông, cao đẳng hay đại học, tại hầu hết các 
quốc gia, phòng đào tạo hoặc bộ phận nghiên cứu đều hướng đến quá trình tìm hiểu, phân 
tích và vận dung kết hợp hai nội dung của mô hình này. Từ đó, họ đưa ra các bảng nội dung 
khi phối hợp hai khía cạnh này trong quá trình giáo dục, đào tạo của trường mình. 
 
Sau quá trình nghiên cứu, thống kê các quy định tại các trường trên thế giới, bài viết tiến 
hành đưa ra một số nội dung có liên quan đến sự kết nối giữa hai lý thuyết này với nhau. Xét 
về tổng thể, các nước khi sử dụng hai hệ thống này thì hướng đến việc tạo ra mô hình OBE 
(được viết tắt từ cụm từ outcome-based education) hay còn gọi là giáo dục dựa trên kết quả 
đầu ra. Cụ thể, các trường nêu ra rất cụ thể về những vấn đề như sau, chính là: 
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Một báo cáo về chuẩn đầu ra là một nội dung trình bày về: 
 

- Mô tả những gì mà sinh viên có thể thực thi, trình bày hoặc tạo ra trên cơ sở những 
gì mà lịch sử, quá khứ đã học. 
 

- Dựa trên các động từ chủ động, qua đó xác định những gì mà sinh viên phải hướng 
đến, phải đạt được mà đây là những điều được chuyển tải từ chương trình học. 
 

- Phù hợp với chương trình lựa chọn cũng như có sự tương tác nội dung cung cấp 
giữa các môn học khác nhau. 
 

- Một bản đồ nêu rõ đường đi của từng người học để đạt được điều mà mỗi người 
mong đợi theo đúng nhu cầu của họ. 
 

- Phối hợp giữa đánh giá định tính và định lượng trong suốt quá trình nghiên cứu học. 
 
Thông qua bản báo cáo trên thì các trường sẽ đưa ra 5 bước trong việc đánh giá kết quả 
đầu ra, cụ thể là các bước như sau: 
 

1) Tạo ra các báo cáo về chuẩn đầu ra (create learning outcome statements): thông qua 
các định hướng của từng ngành nghề khác nhau, mỗi trường sẽ tự thiết kế cho mình 
bộ chuẩn đầu ra chính thức và công bố cho người học, xã hội. 
 

2) Thiết kế cách đánh giá, cách dạy học phù hợp để đạt được những đầu ra đã xác 
định: (achieve outcome statements): dựa trên kết quả mong đợi, các trường sẽ tự lựa 
chọn các môn học, các nội dung cần giảng trong từng môn, cách đánh giá khi kết 
thúc học phần... để có thể phù hợp với đầu ra đã tạo được. 
 

3) Thực hiện các hoạt động dạy học hoặc đánh giá (implement activities): sau khi lựa 
chọn rõ ràng cho từng môn học thì nội dung này cần đưa vào thực hiện trên thực tế 
trong quá trình dạy trên giảng đường. Bên cạnh dạy chuyên môn thì cần có thêm các 
hoạt động xã hội để tăng cường kỹ năng cho người học. 
 

4) Phân tích dữ liệu theo cấp độ riêng lẻ và cấp độ tổng hợp (analyze data): sau mỗi 
học kỳ hay mỗi năm học, bộ phận khảo thí, kiểm định sẽ thu thập kết quả của từng 
sinh viên để có phân tích thống kê cho từng lớp, cho từng giảng viên, cho từng kỳ 
học để rút ra kinh nghiệm cho quá trình đào tạo. 
 

5) Tái đánh giá quy trình (reassess the process):  dựa vào kết quả của việc phân tích để 
cải tiến việc thực hiện, sau đó sẽ đánh giá lại hiệu quả của các biện pháp đã đề ra. 

 
Với tám bước đo lường chuẩn đầu ra cũng như năm bước trong quy trình đánh giá cụ thể 
khi có sự kết hợp giữa CDIO và kết quả đầu ra mong đợi thì các trường tại Việt Nam có thể 
thực hiện theo quy trình của phương thức CDIO như hình sau: 
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Hình 3: Sơ đồ tổng quát về sự kết hợp giữa CDIO và chuẩn đầu ra 
 

Thông qua mô hình trên, sự kết hợp này sẽ cho thấy được sự nối kết chặt chẽ giữa thực tế 
và lý thuyết, giữa khái niệm và thực hiện, giữa các yếu tố bên trong và bên ngoài. Các 
trường có thể sử dụng để nhận thức được một cách khái quát nội dung và cách thức sẽ 
cung cấp cho sinh viên trong quá trình học tập. Tóm lại, các trường của Việt Nam có thể dựa 
theo hình vẽ trên về sự tương tác qua lại giữa chuẩn đầu ra và mô hình CDIO để sử dụng 
trong từng môn học, từng ngành nghề và tùy thuộc vào đặc tính khác nhau của từng chương 
trình đào tạo cũng như loại hình và hệ đào tạo trong trường. 
 
 
THAY CHO LỜI KẾT 
 
Có thể nói rằng, giáo dục và đào tạo đóng một vai trò then chốt trong việc tồn tại và phát 
triển của một quốc gia. Nó được xem là một nhân tố trọng yếu trong tổng thể của nền kinh 
tế, là yếu tố tác động mạnh mẽ đến quy mô, tốc độ cũng như sự thành công của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với các quốc gia đang phát triển. Tại Việt Nam, Đảng và 
Nhà Nước ta luôn luôn quan tâm đến sự nghiệp chăm sóc và phát huy yếu tố con người vì 
một quốc gia vững mạnh cần hướng đến xây dựng và phát triển con người có trí tuệ cao, 
cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực đồng 
thời cũng là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Để đạt dược điều đó, giáo dục - đào tạo có vai 
trò quyết định. Trong Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 vừa được ban hành theo 
Quyết định 711/QĐ-TTg vào ngày 13.06.2012, Chính phủ đã định hướng đến việc tìm hiểu 
các mô hình tiên tiến để áp dụng tại Việt Nam nhằm đạt được các chuẩn quốc tế yêu cầu. 
Chính vì ý nghĩa lớn lao này nên Bộ Giáo dục và đào tạo đã thường xuyên định hướng, chỉ 
đạo cụ thể việc tổ chức các buổi hội thảo giữa các nhà khoa học để nghiên cứu những mô 
hình mới trong đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn chất xám trong nước, trong đó mô 
hình CDIO được Bộ giáo dục đào tạo cùng nhiều trường đại học, cao đẳng quan tâm, học 
hỏi, nghiên cứu, triển khai và ứng dụng. 
 
Thông qua bài viết này, tác giả nhằm vạch ra một bức tranh tổng quát trở lại về toàn bộ 
khuôn mẫu lý thuyết về mô hình CDIO, các vấn đề về chuẩn đầu ra cũng như mối liên kết 
giữa hai thành tố này, qua đó có một số định hướng cho quá trình đưa vào thực hiện tại các 
trường thông qua những kinh nghiệm từ các quốc gia cũng như bởi mô hình OBE. Bài viết 
như một bản thông tin tóm tắt về vấn đề khá mới mẻ này, qua đó đóng góp thêm một cơ sở 
dữ liệu vào hệ thống nghiên cứu chung trong kho tang kiến thức về giáo dục và đào tạo của 

CDIO: Một phương thức tương tác đa 
 

Dạy những 
 

Đề cương theo 
 

Tùy chỉnh đề 
 

Chuẩn đầu ra 
của chương 

 

Dữ liệu ngành 
 

Khảo sát các bên 
liên quan, người đã 
tốt nghiệp, những 
người sử dụng lao 

 
Tiêu chuẩn cần tích 

 

Dạy như thế nào? 

12 Tiêu chuẩn theo 
 

• Phần tổng quan (lý 
thuyết) 

• Kinh nghiệm thực tế về 
thiết kế và đưa vào thực 
hành 

      
    Sinh viên học tập hiệu quả hơn, tốt nghiệp 

sẽ tự tin hơn, làm việc và ứng dụng được 
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quốc gia. Cuối cùng, có thể khẳng định việc phát triển giáo dục - đào tạo sẽ nâng cao mặt 
bằng dân trí, yếu tố thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội của mỗi quốc gia. Sự phát triển 
của giáo dục - đào tạo sẽ tạo ra một nguồn nhân lực có đạo đức và trí tuệ cao đáp ứng yêu 
cầu của sự phát triển và điều này càng được đẩy mạnh khi biết vận dụng các kiến thức quốc 
tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nhanh và mạnh hiện nay. 
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TIẾP CẬN C-D-I-O ĐỂ CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH, NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI 

 
 
 

Võ Văn Thắng 
 

Trường Đại học An Giang 

 
 

TÓM TẮT 
 
CDIO được viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive - Design - Implement – Operate, có 
nghĩa là: hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành, khởi nguồn từ Viện 
Công nghệ MIT (Hoa Kỳ). Cho đến nay, mô hình này được các trường ĐH, CĐ trên thế giới 
áp dụng ngày càng nhiều. Về bản chất, CDIO là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, 
đáp ứng yêu cầu xã hội (XH) trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, từ đó thiết kế chương trình 
và kế hoạch đào tạo. Quy trình này được xây dựng một cách khoa học, hợp lý, logic, có thể 
áp dụng cho nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau ngoài ngành đào tạo kỹ sư. Bài viết này đề 
cập CDIO như là một sáng kiến mới cho giáo dục, một hệ thống phương pháp, hình thức 
tích lũy kiến thức, kỹ năng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học nhằm đáp ứng 
yêu cầu của doanh nghiệp, xã hội, được trình bày qua năm vấn đề cơ bản: (1) CDIO là gì?, 
(2) Bản chất của CDIO, (3) Tiêu chuẩn của CDIO, (4) CDIO và chuẩn đầu ra, (5) CDIO với 
việc xây dựng chương trình đào tạo.  
 
 
TỪ KHÓA 
 
C, D, I, O 
 
 
CDIO LÀ GÌ? 
 
CDIO là chữ viết tắt của các từ: Conceive - hình thành ý tưởng, Design - thiết kế, Implement 
– triển khai và Operate - vận hành, xuất phát từ ý tưởng của các khối ngành kỹ thuật thuộc 4 
trường đại học (ĐH), học viện: ĐH Công nghệ Chalmers ở Göteborg, Học viện Công nghệ 
Hoàng gia ở Stockholm, ĐH Linköping ở Linköping (Thụy Điển) và Học viện Công nghệ 
Massachusetts (Hoa Kỳ) vào những năm 1990. PGS,TS. Hồ Tấn Nhựt, Trường ĐH 
Northridge (Hoa Kỳ) cho rằng, CDIO là một đề xướng quốc tế lớn được hình thành để đáp 
ứng nhu cầu một thập kỷ mới của các doanh nghiệp và các bên liên quan khác trên toàn thế 
giới trong việc nâng cao khả năng của sinh viên (SV) tiếp thu các kiến thức cơ bản, đồng 
thời đẩy mạnh việc học các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy 
trình và hệ thống[1]. 
 
Cho tới nay, chương trình này đã mở rộng hơn 50 trường ĐH trên 25 Quốc gia. Những quốc 
gia có các trường ĐH đã áp dụng CDIO: Mỹ có ĐH California, Daniel Webster, Học viện 
Công nghệ Massachusetts, Học viện Naval; Ca-na-da có ĐH Hoàng Gia, Ontario, Calgary, 
Manitoba,…; Pháp có Telecom Bretagne; New Zealand có ĐH Auckland; Vương quốc Anh 
có ĐH Lancaster, Liverpool, Leeds, Aston (Anh) và ĐH Hoàng Gia Belfast (Bắc Ireland); 
Thụy Điển có ĐH Kỹ thuật Chalmers, Jönköping, Linköping…; Phần Lan có ĐH Khoa học 
ứng dụng Kemi-Tornio; Nam Phi có ĐH Pretoria; Bồ Đào Nha có Học viện cao cấp 
Engenharia do Porto; Sin-ga-pore có ĐH Bách khoa,v.v. Ở Việt Nam, việc áp dụng CDIO 
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đang ở bước đầu thử nghiệm. Năm học 2009-2010, ĐHQG Hà Nội và ĐHQG Thành phố Hồ 
Chí Minh bắt đầu áp dụng CDIO để đào tạo một số ngành tại các trường thành viên. 
 
 
BẢN CHẤT CDIO 
 
CDIO là một hệ thống phương pháp phát triển chương trình đào tạo kỹ sư, nhưng về bản 
chất, đây là quy trình đào tạo chuẩn, căn cứ đầu ra (outcome-based) để thiết kế đầu vào. 
Quy trình này được xây dựng đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn chặt chẽ. Về tổng thể, 
CDIO có thể áp dụng để xây dựng quy trình chuẩn cho nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau 
ngoài ngành đào tạo kỹ sư, bởi lẽ nó đảm bảo khung kiến thức và kỹ năng, chẳng hạn áp 
dụng cho khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh,... Cho nên, có thể nói, CDIO thực chất là 
một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội, trên cơ sở xác định 
chuẩn đầu ra, từ đó thiết kế chương trình và kế hoạch đào tạo một cách hiệu quả.  
 
Đào tạo theo mô hình CDIO, SV cần phải đạt những bốn khối kỹ năng, kiến thức và khi tốt 
nghiệp, SV sẽ được phát triển kỹ năng, kiến thức đó (xem mục 4 bài viết này). Mục tiêu đào 
tạo CDIO là hướng tới việc giúp SV có được kỹ năng cứng và mềm cần thiết khi ra trường, 
đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của XH cũng như bắt nhịp được với những thay đổi vốn rất nhanh 
của thực tiễn đời sống XH. Những SV giỏi có thể làm chủ, dẫn dắt sự thay đổi cần thiết theo 
hướng tích cực. 
 

 
Hình 1. Phương pháp tiếp cận CDIO  

(Xem The CDIO approach to engineering education:  
Introduction TS. Hồ Tấn Nhựt, 2008) 

 
Theo các chuyên gia đánh giá, những lợi ích mà đào tạo theo mô hình CDIO mang lại là: 
Gắn kết được cơ sở đào tạo với yêu cầu của người tuyển dụng, từ đó thu hẹp khoảng cách 
giữa đào tạo của nhà trường và yêu cầu của nhà sử dụng nguồn nhân lực; giúp người học 
phát triển toàn diện với các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” để nhanh chóng thích ứng với 
môi trường làm việc luôn thay đổi và thậm chí là đi đầu trong việc thay đổi đó; giúp các 
chương trình đào tạo được xây dựng và thiết kế theo một quy trình chuẩn; các công đoạn 
quá trình đào tạo có tính liên thông và gắn kết khoa học chặt chẽ; gắn phát triển chương 
trình đào tạo với chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo dục đại học (GDĐH), góp phần nâng 
cao chất lượng GDĐH. 
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TIÊU CHUẨN CDIO 
 
Đề xướng CDIO tiếp nhận 12 tiêu chuẩn mô tả chương trình CDIO, gồm:  
 
Tiêu chuẩn 1: Bối cảnh. Tiêu chuẩn này xuất phát từ nguyên lý, việc phát triển và triển khai 
vòng đời của sản phẩm, quy trình và hệ thống hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận 
hành là bối cảnh GD kỹ thuật;  
 
Tiêu chuẩn 2: Chuẩn đầu ra. Chuẩn đầu ra chi tiết, cụ thể đối với những kỹ năng cá nhân và 
giao tiếp, kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, hệ thống cũng như kiến thức chuyên môn 
phải nhất quán với các mục tiêu chương trình và được phê chuẩn bởi các bên liên quan của 
chương trình;  
 
Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo tích hợp. Chương trình đào tạo được thiết kế có các 
khóa học kiến thức chuyên ngành hỗ trợ lẫn nhau, có một kế hoạch rõ ràng trong việc tích 
hợp các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống;  
 
Tiêu chuẩn 4: Giới thiệu về kỹ thuật. Một môn giới thiệu mang lại khung chương trình cho 
thực hành kỹ thuật trong việc kiến tạo sản phẩm, quy trình, hệ thống và giới thiệu các kỹ 
năng cá nhân và giao tiếp thiết yếu;  
 
Tiêu chuẩn 5: Các trải nghiệm thiết kế - triển khai. Một chương trình đào tạo gồm ít nhất hai 
trải nghiệm thiết kế - triển khai, bao gồm một ở trình độ cơ bản và một ở trình độ nâng cao;  
Tiêu chuẩn 6: Không gian làm việc kỹ thuật. Không gian làm việc kỹ thuật và các phòng thí 
nghiệm hỗ trợ, khuyến khích học tập thực hành trong việc kiến tạo sản phẩm, quy trình và 
hệ thống; kiến thức chuyên ngành; học tập XH;  
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Tiêu chuẩn 7: Các trải nghiệm học tập tích hợp. Các trải nghiệm học tập tích hợp đưa đến 
việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành cũng như các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, kỹ 
năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống;  

 
 

 
 

 
Tiêu chuẩn 8: Học tập chủ động. Giảng dạy và học tập dựa trên phương pháp học tập trải 
nghiệm chủ động;  
 
Tiêu chuẩn 9: Nâng cao năng lực về kỹ năng của giảng viên. Các hành động nâng cao năng 
lực của giảng viên trong các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, 
quy trình và hệ thống;  
 
Tiêu chuẩn 10: Nâng cao năng lực về giảng dạy của giảng viên. Các hành động nâng cao 
năng lực của giảng viên trong việc cung cấp các trải nghiệm học tập tích hợp, trong việc sử 
dụng các phương pháp học tập trải nghiệm chủ động và trong đánh giá học tập của SV;  
 
Tiêu chuẩn 11: Đánh giá học tập. Đánh giá học tập của SV về các kỹ năng và giao tiếp, các 
kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống cũng như kiến thức chuyên ngành;  
 
Tiêu chuẩn 12: Kiểm định chương trình. Một hệ thống kiểm định chương trình theo 12 tiêu 
chuẩn này và cung cấp phản hồi đến SV, giảng viên và các bên liên quan khác cho mục đính 
cải tiến liên tục. 
 
 
CDIO VÀ CHUẨN ĐẦU RA 
 
Chuẩn đầu ra (CĐR) đối với những ngành đào tạo kỹ sư theo mô hình CDIO được xây dựng 
dựa vào việc khảo sát, nghiên cứu rất kỹ yêu cầu thị trường, được thể hiện ở 4 khối kiến 
thức, kỹ năng chính: (1) kiến thức chuyên ngành và lập luận kỹ thuật (technical knowledge 
and reasoning); (2) kỹ năng, thái độ cá nhân và nghề nghiệp (professional and personal 
skills and attitudes), (3) kỹ năng, thái độ XH (interpersonal skills and attitudes); (4) kiến thức, 
kỹ năng CDIO trong bối cảnh XH và doanh nghiệp (CDIO in social and enterprise context). 

Personal Skills 

Professional Skills 

- Problem Solving 
- Knowledge Discovery 
- System Thinking 

Teamwork 

 
Communication 
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Ba nhóm kiến thức, kỹ năng đầu làm nền tảng cho nhóm kiến thức, kỹ năng thứ 4. Nghĩa là, 
khi đó SV tốt nghiệp sẽ đạt được C-D-I-O: hình thành ý tưởng – thiết kế ý tưởng – thực hiện 
– và vận hành. Khi xây dựng xong chuẩn đầu ra, giảng viên phải tích hợp nó vào đề cương 
môn học của mình phụ trách. Theo TS. Vũ Anh Dũng và PGS,TS. Phùng Xuân Nhạ, Trường 
ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), quá trình này cần phải tiến hành qua 5 bước: (1) Hội thảo phổ 
biến, tập huấn cho giảng viên và các đối tượng có liên quan về chuẩn đầu ra CDIO; (2) GV 
tích hợp chuẩn đầu ra vào đề cương môn học; (3) Hội đồng nghiệm thu đề cương môn học 
đó; (4) GV hoàn chỉnh đề cương theo ý kiến của hội đồng; (5) Hội đồng phê duyệt nghiệm 
thu đề cương1F

2. Tuy vậy, CDIO không là một nguyên tắc cứng nhắc, bởi người thiết kế 
chương trình có thể dựa trên chuẩn đầu ra điều chỉnh một cách linh hoạt sao cho phù hợp 
với chuyên ngành không thuộc khối kỹ thuật.  
 
 
CDIO VỚI VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 
Theo cách tiếp cận CDIO, khi xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, phải tuân thủ các 
quy trình một cách chặt chẽ: xây dựng chuẩn đầu ra, thiết kế khung chương trình và cách 
chuyển tải nó trong thực tiễn, đồng thời đánh giá kết quả học tập cũng như toàn bộ chương 
trình đào tạo. Mấu chốt của CDIO là đề cương CDIO. Đây là tuyên bố về mục tiêu của 
chương trình đào tạo mà 12 tiêu chuẩn CDIO được thiết kế nhằm đạt mục tiêu đó.  
 
CDIO hướng tới mục tiêu phát triển GDĐH với 12 tiêu chuẩn như thiết kế chương trình đào 
tạo từ căn bản đến nâng cao, không gian học tập, đánh giá chương trình học, giáo trình tích 
hợp hay phương pháp dạy và học chủ động… Với cách đào tạo hiện nay, các trường đưa ra 
chương trình đào tạo rồi mới xác định chuẩn đầu ra, điều này khiến cho các đơn vị tuyển 
dụng lao động gặp khó khăn, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cho nên, thực tế ở VN 
trong thời gian qua là buộc các đơn vị tuyển dụng lao động phải đào tạo lại hoặc bổ sung 
kiến thức, kỹ năng sau tuyển dụng. Trong khi đó, CDIO đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực 
đạt chất lượng cao, bởi vì chương trình đào tạo này được thiết kế trên cơ sở khảo sát kỹ 
yêu cầu thực tế XH mà nhà tuyển dụng lao động đòi hỏi, nên nó góp phần giảm chi phí và 
nguồn lực liên quan đến đào tạo. Về phía SV, họ sẽ được đào tạo bài bản, được phát triển 
về tri thức, kỹ năng và thái độ; giảng viên phải tuân theo các phương pháp giảng dạy tiên 
tiến, đáp ứng tiêu chuẩn về nghiên cứu khoa học, do vậy sẽ góp phần tạo ra được một đội 
ngũ giảng viên chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. 
 
Ngoài ra, mô hình CDIO còn giúp nhìn nhận toàn diện hơn về phương pháp giảng dạy và 
học tập cũng như đánh giá SV hay năng lực của giảng viên. Bên cạnh việc cung cấp một 
bản mẫu về chuẩn đầu ra, đề xướng CDIO còn cung cấp những hướng dẫn rất cụ thể về 
đào tạo và phương pháp quản lý GD như tinh thần doanh nhân, lãnh đạo trong GDĐH, phát 
triển giảng viên chuyên nghiệp, gắn doanh nghiệp với GDĐH, quốc tế hóa GDĐH, học tập 
dựa trên dự án, cải tiến chương trình khung, kỹ năng giao tiếp không chính thức, học tập 
kinh nghiệm và học tập chủ động, môi trường học tập, kiểm tra, đánh giá… nên nó rất hữu 
ích trong việc áp dụng và triển khai. 
 
Trong chương trình đào tạo CDIO, mỗi môn học, ở góc độ khác nhau, góp một phần vào 
việc đạt chuẩn đầu ra của toàn bộ chương trình đào tạo. Do vậy, từng giảng viên phải tuân 
thủ các chuẩn mực của chương trình đồng thời có những cam kết về việc truyền tải chuẩn 
đầu ra môn học mà giảng viên phụ trách. 

 

                                                 
2 Xem TS. Vũ Anh Dũng và PGS,TS. Phùng Xuân Nhạ, Trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), Kỷ yếu 
Hội thảo Quốc tế về CDIO, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 13-14/12/2010. 
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Hình 2. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo theo CDIO 
 
 
NHẬN XÉT 
 
CDIO không chỉ cung cấp một chuẩn đầu ra mà còn là một hướng dẫn rõ ràng về đào tạo, 
quản lý GD như: phương pháp lãnh đạo, quản lý GDĐH, phát triển đội ngũ giảng viên với 
chuyên môn sâu, gắn chặt doanh nghiệp với cơ sở GDĐH, phương pháp học tập dựa trên 
dự án, nhóm, đặc biệt là cải tiến chương trình đào tạo, cung cấp kỹ năng giao tiếp không 
chính thức, học tập dựa trên kinh nghiệm và chủ động, thiết kế chương trình khung, môi 
trường học tập, cách kiểm tra, đánh giá, quốc tế hóa GDĐH… Do vậy, có thể nói, CDIO rất 
hữu ích trong việc triển khai chương trình đào tạo hiệu quả, là một trong những giải pháp 
nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Ngày nay, các trường ĐH trên thế gới đang áp dụng 
ngày càng rộng rãi hơn mô hình CDIO và những ưu điểm, hiệu quả của nó đã được khẳng 
định, kiểm chứng qua thời gian, thực tiễn ở nhiều trường khác nhau.  
 
Tuy nhiên, khái niệm, quy trình và cách áp dụng CDIO là vấn đề mới đối với các trường ĐH, 
CĐ ở Việt Nam. Rõ ràng, việc tiếp cận CDIO đòi hỏi phải có những điều kiện cơ bản: cơ sở 
vật chất, đội ngũ giảng viên, nhân viên, chương trình đào tạo, SV,… đáp ứng được những 
tiêu chuẩn cơ bản của CDIO, đồng thời phải có một hệ thống quy trình xử lý chuẩn và thống 
nhất để đảm bảo sự thành công của chương trình. CDIO đòi hỏi tuân theo một quy trình 
nghiêm ngặt từ khâu điều tra, khảo sát thực tiễn để xác định yêu cầu của XH về các sản 
phẩm đào tạo tới khâu xây dựng, thiết kế, tổ chức và đánh giá chương trình. Đây thực sự là 
những thách thức lớn đối với các trường ĐH, CĐ Việt Nam. Song, điều đó không có nghĩa là 
chúng ta không thể thực hiện được. Việc thay đổi nhận thức để có hành động đúng đắn 
trong việc áp dụng CDIO chắn chắn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho việc nâng cao chất 
lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội ở hiện tại và tương lai. 
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CHUẨN ĐẦU RA: YẾU TỐ QUAN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH 
VIỆC CUNG CẤP NGUỒN NHÂN LỰC - DẪN ĐẦU TRONG KIẾN TẠO 

VÀ VẬN HÀNH SẢN PHẨM 
 
 
 

TS. Cao Thị Việt Hương 
 

Trường Đại học Bình Dương 
 
 

TÓM TẮT 
 
Đổi mới phương pháp giảng dạy bẳng phương pháp tiếp cận CDIO (Conceive – Design – 
Implement – Operate : ý tưởng – Thiết kế - Triển khai – Vận hành) được cụ thể hóa qua triết 
lý giáo dục của Đại học Bình Dương. 4H: HỌC – HỎI – HIỂU – HÀNH - là đổi mới phương 
pháp đào tạo – học tập của sinh viên. 4T: Trách nhiệm với bản thân, Trách nhiệm với gia 
đình; Trách nhiệm với xã hội; trách nhiệm với thiên nhiên. – là chuẩn đầu ra cho sinh viên khi 
tốt nghiệp. 
 
 
TỪ KHÓA  
 
CDIO, 4H, 4T 
 
 
NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ 
 
Giáo dục Việt Nam đang đứng trước một thách thức rất lớn:  tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu 
còn làm cho những nhà làm công tác giáo dục tâm huyết cảm giác mông lung, khó xác định 
rõ phương hướng để phấn đấu cho mục tiêu lý  tưởng của mình, hay cụ thể hơn là đóng góp 
tâm trí, sức lực của mình cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam. 
 
Nếu mục tiêu chiến lược của quốc gia về nguồn lực là dẫn đầu trong kiến tạo thì chắc chắn 
sứ mệnh của ngành Giáo dục Việt Nam nói chung, của các trường thực hiện triển khai công 
tác đào tạo nói riêng sẽ không bao giờ chỉ chú trọng và chăm chút, thắt chặt đầu vào như 
hiện nay.  
 
Cách tiếp cận bằng phương pháp CDIO chỉ ra rằng, cốt lõi của vấn đề học tập của người 
học là ý tưởng; là làm sao cho người học thấy được giá trị lâu dài của kiến thức để họ tự 
giác tham gia vào quá trình xây dựng kiến thức mới cho mình, tự tìm ra những sai lầm của 
mình hoặc sự thiếu hụt về kiến thức từ đó người học tự điều chỉnh hành vi học tập, nhận 
thức của mình để có thể tự nâng cao năng lực chuyên môn của chính bản thân. Bằng suy 
nghĩ tích cực đó người học cũng dễ dàng thay đổi, không ngừng hoàn thiện bản thân nhằm 
phấn đấu đạt được chuẩn đầu ra, hay dẫn đầu trong kiến tạo, trở thành nguồn lực hữu ích 
cho bản thân và xã hội. 
 
Thông qua cách tiếp cận này, rõ ràng phương pháp mới CDIO đã khởi đầu cho một nhận 
thức mới về thái độ học tập và nhận thức về giá trị thực của người học. Giá trị của nguồn lực 
được đánh giá bởi hiệu quả công việc; khả năng anh ta có thể làm được gì, đóng góp được 
gì cho cộng đồng, cho DN chứ không phải anh ta đạt điểm đầu vào bao nhiêu. Thực chất, 
học là cả một quá trình, có thể nói khởi điểm tốt là một lợi thế, nhưng không phải là nền tảng 
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của khả năng nhận thức và quyết định khối lượng tri thức, khả năng vận hành sản phẩm 
trong công việc thực tế. 
Mục tiêu tổng quát của CDIO là: 
 

1. Nắm vững kiến thức chuyên sâu hơn về quy tắc cơ bản của kỹ thuật. 
2. Dẫn đầu trong kiến tạo và vận hành sản phẩm, quy trình và hệ thống mới 
3. Hiểu được tầm quan trọng và tác động chiến lược của nghiên cứu và phá triển kỹ thuật 

đối với xã hội. 
 
 
MỤC TIÊU CỦA BÀI VIẾT 
 

- Xây dựng chuẩn đầu ra trên nền tảng của phương pháp CDIO – mã hóa và tiếp cận 
bằng triết lý giáo dục của Đại học Bình Dương Học – Hỏi – Hiểu – Hành. 

 
- Cơ sở nền tảng để chuẩn đầu ra sẽ là đòn bẩy cho nguồn lực có khả năng dẫn đầu 

cho kiến tạo và vận hành sản phẩm. Thực tế hóa bằng 4T của Đại học Bình Dương 
Trách nhiệm với bản thân; Trách nhiệm với gia đình; Trách nhiệm với Xã hội và Trách 
nhiệm với thiên nhiên. 

 
Đóng vai trò đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, trường đại học Việt Nam  nói 
chung, Đại học Bình Dương nói riêng là nơi trực tiếp thực hiện sứ mệnh và chịu trách nhiệm 
với xã hội về chất lượng nguồn lực mình đào tạo ra. Vần đề đảm bảo chất lượng nguồn lực 
của mỗi cơ sở chỉ thực hiện khi được giao quyền chủ động. Trong khuôn khổ bài viết này , 
tôi chỉ đề cập đến một khía cạnh chính đó là quy trình hệ thống phương pháp đào tạo và học 
tập tạo nền tảng chuẩn đầu ra được xây dựng phù hợp. 
 
Thực hiện sứ mệnh này, thật sự là làm một cách mạng, thay đổi tận gốc rể chương trình vốn 
rất hàn lâm nhưng lại vô cùng xa rời nhu cầu thực tế xã hội hiện nay (đang được hầu hết các 
trường áp dụng).  Để xây dựng được một chương trình nhằm tạo được tiêu chuẩn đầu ra thì 
phải thực hiện một cách đồng bộ và có hệ thống. Chuẩn đầu ra của sinh viên được đáp ứng 
bằng việc xây dựng một chuỗi kinh nghiệm học tập tích hợp (Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn 
Thị Mai Trang,2009) .  
 
Nền tảng của phương pháp CDIO được viết tắt bởi các chữ: Conceive – Design – Implement 
– Operate.  Mã hóa bằng triết lý giáo dục của Đại học Bình Dương 4H – HỌC – HỎI – HIỂU 
– HÀNH - LAGO được viết tắc : Learn – Ask – Gain – Operate. Trong mục tiêu chiến lược 
của mình Đại học Bình Dương đã bao hàm rất rõ việc xây dựng chuỗi kinh nghiệp học tập 
tích hợp.  Kiến thức của sinh viên được tích hợp trong suốt quá trình học tập của mình thông 
qua việc học tập trên nền tảng chương trình phù hợp nhu cầu xã hội, làm cho người học 
thấy được giá trị lợi ích lâu dài của chương trình từ đó chủ động tham gia vào việc xây dựng 
kiến thức cho bản thân. Nhiệm vụ của người thầy đứng lớp lúc này, không phải làm cái máy 
đọc hay máy phát những kiến thức đã có trong sách, giáo trình đã in sẵn, lúc này người thầy 
đóng vai trò kích thích, khơi gợi sự tò mò, khả năng muốn khám phá, tìm tòi bằng cách hỏi,  
làm nảy sinh trong đầu của người học rất nhiều vấn đề thôi thúc họ hỏi để tiếp cận, tìm hiểu, 
đào sâu vấn đề đang đặt ra, tự người học thông qua nhiều câu hỏi của mình sẽ tập hợp lại, 
xây dựng nên những kiến thức, đồng thời tự đối chiếu, soi rọi lại những nhận thức còn thiếu 
sót, hoặc lỗ hổng trong tiềm thức của họ, đó chính là hiểu. Khi người học có khả năng tự 
điều chỉnh hành vi nhận thức, sửa những hiểu biết sai lệch của chính bản thân thì cũng 
chính là lúc họ đã có thể tự tin vận hành, áp dụng kiến thực này trong thực tế làm việc, sinh 
viên trở thành những người có thể dẫn đầu hoặc lãnh đạo trong xây dựng và vận hành các 
sản phẩm, quy trình và hệ thống mới (Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, 2009), đó 
chính là hành. 
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Đề xướng 4H đề xuất một triết lý giáo dục nhấn mạnh nền tảng cơ bản : Học – Hỏi – Hiểu – 
Hành – cần phải xây dựng lại mục tiêu chương trình đạo tạo đáp ứng nhu cầu xã hội bằng 
nguồn lực có đủ năng lực và khả năng thông qua chuẩn đầu ra 4T. 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ (cách thức triển khai) 
  
Để triển khai tiền đề một tầm nhìn sang một chương trình có khả năng ứng dụng vào thực tế 
là cả một quá trình được hệ thống hóa, đó là sự hiểu biết toàn diện, sự thống nhất của toàn 
hệ thống. Nhiệm vụ này được hoàn tất thông qua việc phỏng vấn nhóm có liên quan, bao 
gồm giảng viên, đại diện doanh nghiệp, những ngành, cơ quan có liên quan, cựu sinh viên, 
các chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới đạo tạo cấp tiến. Tùy theo ngành nghề mà ta chọn 
nhóm phỏng vấn phù hợp, ví dụ nhóm kinh tế, tất cả đều trả lời chung câu hỏi “sinh viên 
ngành kinh tế nên đạt những kiến thức, kỹ năng, thái độ nào khi tốt nghiệp”.  Những câu trả 
lời này sẽ được nhóm nghiên cứu chương trình đổi mới tập hợp, phân tích và hình thành 
mục tiêu xây dựng chuẩn đầu ra cho nguồn lực của mình. Vấn đề hết sức lưu ý khi xây dựng 
chương trình là các môn học chuyên ngành phải mang tính bổ trợ lẫn nhau, giống như trong 
thực tiễn; giáo dục các kỹ năng cá nhân và giao tiếp kiến tạo sản phẩm ứng dụng. Vấn đề 
cốt lõi là nhóm liên quan chủ chốt trên sẽ cùng chung mối quan tâm đến việc chuẩn bị tốt 
những kiến thức có khả năng ứng dụng cao, những kỹ năng mềm tạo sự bền vững cho nghề 
nghiệp tương lai của sinh viên tốt nghiệp. Tất cả những việc làm này phải đảm bảo sự nhất 
quán với mục tiêu chương trình đào tạo, nhu cầu xã hội, những đòi hỏi chuyên môn ứng 
dụng trong những việc làm tương ứng. 
 
Sơ đồ ứng dụng của SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TÍCH HỢP theo đề cương của CDIO (Hồ Tấn 
Nhựt và Đoàn Thị Minh Trinh, 2009), được cụ thể hóa bằng triết lý giáo dục 4H của ĐHBD 
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Sơ đồ trên đã khái quát được yêu cầu của chuẩn đầu ra, dựa trên việc đề xướng của CDIO 
và cụ thể hóa bằng triết lý giáo dục 4H.  
 
Xây dựng chuẩn đầu ra tóm lại được xây dựng trên nền tảng: 
 

- Xác định những sự kết hợp tự nhiên hơn của nội dung chuyên ngành và các kỹ năng 
cá nhân cùng với khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy độc lập, sáng tạo; kỹ năng 
kiến tạo ra sản phẩm mới, quy trình có hệ thống. Các kỹ năng này được kết hợp với 
nhau một cách tự nhiên, tạo sự thỏai mái cho người học khi tiếp nhận và sáng tạo. 

- Chương trình học rất cần được chú trọng dựa vào những thế mạnh của chương trình 
đạo tạo sẵn có. (chương trình đào tạo, tạo chuẩn đầu ra hoàn toàn không phải phá vỡ 
hoặc loại bỏ chương trình đào tạo vốn đã tồn tại) 

- Bắt đầu với giảng viên nào sẵn sàng và có thể pháp triển môn học của họ theo 
hướng này (làm đòn bẩy để thay đổi dần dần, đạt đến mục tiêu là thay đổi phương 
pháp này một cách toàn diện.). Việc làm này nhằm tạo hiệu ứng thành công ngay từ 
khi khởi đầu, thuyết phục những đối tượng liên quan khác đang còn dè dặt chuyển đổi 
sang hướng mới này ( Hồ Tấn Nhựt và Đoàn Thị Minh Trinh, 2009). 

 
Vai trò của người học, tích hợp là đặc điểm then chốt, trong triết lý giáo dục của mình, Đại 
học Bình Dương gắn liền quá trình người học bằng 4 H, có nghĩa là sinh viên học các kỹ 
năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm,  các kỹ năng kiến tạo sản phẩm mới. Trải nghiệm 
học tập tích hợp, nơi đó giảng viên đóng vai trò chủ động hướng sinh viên áp dụng những 
kiến thức chuyên ngành vào thực hành ứng dụng. Khuyến khích các sinh viên hỏi vấn đề đó 
từ nhiều chiều để khai thác tốt nhất thông tin về môn học, đào sâu chuyên môn để có thể 
ứng dụng linh hoạt trong khi thực hiện công việc sau này. Nhiệm vụ của giảng viên là chuẩn 
bị cho sinh viên nhắm giúp các em có khả năng đáp ứng nhu cầu của ngành nghề. Vấn đề 
chính là cho sinh viên thực hành các kỹ năng theo  mục tiêu chương trình đạo tạo, theo mục 
tiêu của chuẩn đầu ra và quan trọng hơn hết là để sinh viên có thể linh hoạt ứng dụng vào 
thực tế.  
 
 
CƠ SỞ NỀN TẢNG CHO CHUẨN ĐẦU RA 
 
Chuẩn đầu ra được triển khai thành công theo CDIO, cụ thể hóa bằng 4T của Đại học Bình 
Dương thành công khi sinh viên tự giác nhận thức được lợi ích của học tập tích hợp. Sinh 
viên thực hành các kỹ năng, lồng ghép với các kiến thức chuyên ngành, chuyên môn thông 
qua các chuyên gia, hoặc người hướng dẫn (có thể là giảng viên sẽ đóng vài trò này hoặc 
người làm công tác hướng nghiệp, tư vấn). Hiệu quả của quá trình học là sự tự tin trong việc 
thể hiện bản thân trong phạm vi lĩnh vực công việc do sinh viên đảm trách sau này khi ra 
trường. Nguồn lực đang được xã hội, người tuyển dụng lao động mong đợi có khả năng mô 
tả và thể hiện những ý tưởng, tranh cãi, ủng hộ hay phản đối các khái niệm và giải pháp. 
Phát triển ý tưởng thông qua việc phác thảo công việc. Để diễn giải, thuyết phục hoặc 
thương lượng thành công thì nguồn lực phải có khả năng giao tiếp lồng ghép nhằm diễn đạt, 
truyển tải thông điệp đến người phê duyệt hay người nhận lãnh trách nhiệm thực hiện. Đây 
chính là mắc xích thống nhất từ khâu chương trình đào tạo gắn kết chặt chẽ với chuẩn đầu 
ra. 
 
Khi người học nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình với bản thân, với gia đình với xã hội 
và thiên nhiên, họ sẽ điều chỉnh hành vi trong học tập, trong việc định hướng nghề nghiệp. 
Việc điều chỉnh này xuất phát từ nhận thức của sinh viên, muốn tự khẳng định bản thân, 
chăm lo được cho bản thân, tự thân tự lập không dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác. Xuất 
phát từ niềm tự hào khi họ lo được cho gia đình, người thân của mình; đồng thời với xã hội 
họ là những tế bào hữu ích đóng góp cho cộng đồng làm giàu cho đất nước thông qua 
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những kết quả lao động của chính bản thân họ. Từ đó sinh viên sẽ điều chỉnh hành vi học 
tập của mình, từ học thụ động chuyển sang cách học chủ động và trải nghiệm. Học chủ 
động là thu hút sinh viên tham gia vào việc khám phá, áp dụng, phân tích và đánh giá các ý 
tưởng, các khái niệm. Khuyến khích sinh viên trăn trở, suy nghĩ về những kiến thức mới, đòi 
hỏi sinh viên cần phải hỏi thẳng thắn để được nhận nhiều hơn; nhận ở đây là nhận thức 
được những gì họ đã được học. Hệ thống liên hoàn đã nêu chính là chuẩn đầu ra cho cơ sở 
đào tạo. Quá trình hệ thống này giúp sinh viên nâng cao động cơ học tập để đạt được các 
chuẩn đầu ra đồng thời hình thành được thói quen học tập suốt đời. 
 
Tóm lại, những thay đổi công nghệ, nhu cầu ứng dụng kiến thức trên sách vở, lý thuyết  vào 
thực tế  buộc những nhà làm giáo dục cần có những nhận thức rất mới mẻ, mang tính cách 
mạng trong việc giúp sinh viên thay đổi phương pháp học tập của mình bằng cách tiếp cận 
vấn đề để chuyển đổi nhận thức của sinh viên thông qua việc họ nhận thức rõ ràng, tự 
nguyện về trách nhiệm của mình trong cuộc sống (4T). Với cách tiếp cận này, chính sinh 
viên quyết định cách học, phương pháp học của mình – 4H.  
 
Phương pháp tiếp cận đa chiều, nhất là lĩnh vực công nghệ, kinh tế đều có mối liên hệ hữu 
cơ với nhau làm cho việc xây dựng một chuẩn đầu ra phù hợp là điều không còn lý do triển 
khai chậm trễ hơn nữa trong bối cảnh giáo dục Việt Nam hiện nay, khi giáo dục Việt Nam đã 
giao thoa, hội nhập vào nền giáo dục toàn cầu. Sứ mệnh, tầm nhìn giáo dục Việt Nam cần 
thay đổi. Hoạch định chương trình hành động cho một nền giáo dục mở thông qua việc xây 
dựng một phương pháp mới cho chương trình đào tạo ngành nghề cung cấp nguồn lực có 
khả năng thực hành cho xã hội là sứ mệnh quan trọng cho tất cả các nhà làm công tác giáo 
dục hiện nay. Đó cũng là thách thức của đương đại dành cho lãnh đạo quản lý giáo dục Việt 
Nam. Thách thức đó là làm sao những nhà lãnh đạo giáo dục thể hiện được nỗ lực về chính 
sách, về quản lý để điều phối quy trình, phát minh, đổi mới chương trình đào tạo, phương 
pháp giảng dạy đã và đang áp dụng hiện tại dịch chuyển sự tập trung vào việc phát triển và 
đột phá trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường, khả năng sử dụng công nghệ.  
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XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA DƯỚI GÓC NHÌN ĐÀO TẠO  
THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

 
 
 

Nguyễn Ngọc Phương Thanh  
 

Trường Đại học Lạc Hồng 
 

 
TÓM TẮT 
 
Đối với ngành giáo dục, thế giới ngày nay luôn khuyến khích các hệ thống mở với nhiều lựa 
chọn và thiên về hướng có lợi cho người học, nâng cao tính chuẩn mực trong chương trình 
đào tạo cho các hệ đào tạo của một trường đại học. 
 
Thêm vào đó, chuẩn đầu ra được ví như lời cam kết chất lượng của một trường trước các 
học viên, khẳng định năng lực đào tạo trước xã hội, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng 
thương hiệu và công nghệ của nhà trường, đặc biệt là các trường thuộc hệ thống ngoài công 
lập. 
 
Theo xu hướng chung, Trường Đại học Lạc Hồng– một trường thuộc khối các Trường Đại 
học ngoài công lập, đã xác định rõ trọng tâm ban đầu khi xây dựng Chuẩn đầu ra là phải xây 
dựng được chương trình đào tạo theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu của xã hội đặt ra. Vì lẽ, hệ thống đào tạo theo tín chỉ 
có đủ các tiêu chí đó với rất nhiều ưu điểm mà các trường cần phải khai thác và sử dụng. Từ 
đó, bắt đầu tiến trình hòa nhập vào hệ thống giáo dục khu vực và thế giới. Theo đó, Trường 
Đại học Lạc Hồng đã nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh 
viên sau từng học kỳ. 
 
Bài viết này chủ yếu giới thiệu cách thức xây dựng chuẩn đầu ra dưới góc nhìn đào tạo theo 
hệ thống tín chỉ, đáp ứng nhanh nhu cầu nhân lực cho xã hội của Trường Đại học Lạc 
Hồng– một trường thuộc khối các Trường Đại học ngoài công lập. 
 
 
TỪ KHÓA 
 
Đại học Lạc Hồng, học tập theo CDIO, đào tạo tín chỉ, đánh giá tình hình học tập. 
 
 
GIỚI THIỆU VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ 
 
Thực hiện theo chương trình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai 
đoạn 2006 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng 
cao đối với giáo dục, đối với nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Do vậy, một trong những 
yêu cầu bắt buộc của một trường đại học là xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra 
phù hợp với nhu cầu xã hội. Do điểm tích cực trong chuẩn đầu ra của CDIO là: “Kiến thức và 
lập luận kỹ thuật, kỹ năng và tố chất cá nhân, tố chất nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp (kỹ 
năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp…), hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận 
hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội, góp phần giúp sinh viên trong việc 
hiểu được tầm quan trọng và tác động chiến lược của nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ đối với xã hội. [3] 
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Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua, Trường Đại học Lạc Hồng đã tiến hành xây dựng 
chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo định hướng của chương trình CDIO nhằm đào 
tạo những thế hệ trẻ khi ra trường có thể làm việc ngay, đáp ứng được nhu cầu xã hội. 
 
Để tìm ra phương hướng đào tạo thế hệ sinh viên tốt hơn thông qua công cụ CDIO, hàng 
năm, Trường Đại học Lạc Hồng đã tiến hành thu thập ý kiến đóng góp từ phía doanh nghiệp 
và triển khai thực hiện phần mềm khảo sát về việc lấy ý kiến sinh viên đánh giá chất lượng 
giảng dạy đặt tại trang thông tin điện tử của Trường để tiến hành tổ chức lấy ý kiến phản hồi 
từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Từ đó nắm bắt kịp thời những tâm tư 
nguyện vọng của người học, của doanh nghiệp để có phương hướng điều chỉnh đúng đắn 
giúp hoàn thiện chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo học chế tín chỉ tại Trường Đại 
học Lạc Hồng. Do vậy, tác giả xin giới thiệu bài viết: “Xây dựng chuẩn đầu ra dưới góc nhìn 
đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Lạc Hồng”. 
 
 
TIẾP NHẬN VÀ ÁP DỤNG CDIO      
 
Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra được xây dựng dựa vào sứ mạng của Trường: 
“Đào tạo nhân lực chất lượng cao có ý thức chính trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – 
hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập và hợp tác quốc tế. 
Bồi dưỡng nhân tài, có khả năng học lên sau đại học có năng lực nghiên cứu khoa học 
mang tính ứng dụng cao. 
Sinh viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả, từng bước tự đào tạo thành nhà quản lý đáp ứng nhu 
cầu của các tổ chức trong xã hội”.[7] 
 
Do đó, việc áp dụng mô hình CDIO (CDIO được viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive - 
Design - Implement – Operate; nghĩa là: hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và 
vận hành) trong xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo là một trong những giải 
pháp quan trọng góp phần chuẩn hóa công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo 
tại Trường Đại học Lạc Hồng, tạo thuận lợi trao đổi sinh viên, liên thông, liên kết đào tạo với 
các trường đại học trong khu vực và trên thế giới góp phần nâng cao vị thế của Nhà 
trường.[3] 
 
Điểm tích cực trong chuẩn đầu ra của CDIO là: “Kiến thức và lập luận kỹ thuật, kỹ năng và tố 
chất cá nhân, tố chất nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao 
tiếp…), hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh 
nghiệp và xã hội, góp phần giúp sinh viên trong việc hiểu được tầm quan trọng và tác động 
chiến lược của nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với xã hội. [1] 
 
Do đó, trong những năm gần đây, Trường Đại học Lạc Hồng đã bước đầu áp dụng mô hình 
CDIO để xây dựng chương trình đào tạo cho Nhà trường. Đó là đào tạo theo nhu cầu xã hội, 
góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và nhà sử dụng nguồn lực, trang bị “kỹ 
năng cứng” và “kỹ năng mềm” cho người học, thông qua điều tra khảo sát tình hình học tập 
cuả sinh viên, từ đó có những điều chỉnh cho phù hợp, 
 
Thêm vào đó, hiện nay đào tạo theo tín chỉ cũng là xu hướng tất yếu và phù hợp với xu 
hướng quốc tế hoá và đổi mới quản lí đào tạo. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của việc đào 
tạo theo tín chỉ chính là vấn đề về tư tưởng ngại thay đổi, sức ỳ của các thói quen cũ…và 
thiếu một số điều kiện quan trọng về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cán bộ để triển khai 
sâu rộng. 
 
Triển khai tín chỉ ban đầu theo phương diện hình thức, phương diện công nghệ, chu trình 
quản lí và tư duy về đào tạo; theo chiều sâu diễn ra chủ yếu ở phương pháp giảng dạy, kiểm 
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tra đánh giá, đặc biệt là kiểm tra đánh giá và hướng dẫn tự học tự nghiên cứu. Đây là khâu 
then chốt để thật sự nâng chất lượng đào tạo lên dựa trên ưu thế của đào tạo theo tín chỉ: 
đó là đề cao tính chủ động của người học và người dạy. 
 
Trong các yếu tố cần hướng tới của việc triển khai đào tạo tín chỉ là giảng viên, sinh viên và 
cơ chế tổ chức, yếu tố quan trọng nhất cần tập trung thay đổi là giảng viên. Đây là biến số 
quan trọng nhất trong đào tạo tín chỉ. Giảng viên thay đổi sẽ làm sinh viên vốn khá thụ động 
cũng sẽ thay đổi theo. Giảng viên thay đổi cũng sẽ tác động làm cơ chế thay đổi theo vì cơ 
chế chính là do con người tạo ra. Nói tóm lại, tín chỉ cần được bắt đầu từ giảng viên và đó là 
động lực chính cho việc chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Cơ chế tổ chức và sinh viên thay 
đổi là tốt nhưng không phải thay đổi thực chất, căn bản và lâu dài nếu giảng viên không thay 
đổi.[2] 
 
Một trong những yêu cầu đặt ra, đó là:  
 
Vấn đề về con người- người cán bộ: tính tự giác, sự thành thục về công nghệ đào tạo, tính 
chuyên nghiệp của giảng viên và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của đào tạo ở người 
giảng viên là khâu có vai trò quan trọng trong đào tạo tín chỉ; 
 
Cơ sở vật chất và công nghệ: sinh viên có thể học tập bất cứ chỗ nào, có thể tìm tài liệu 
thuận tiện ở bất kì đâu;  
 
Hệ thống quản lí đào tạo và quản lí sinh viên: hiện đại hoá và chuẩn hoá.  

 
Đào tạo theo tín chỉ, Trường Đại học Lạc Hồng đang từng bước triển khai cho sinh viên chọn 
giảng viên cho các môn thuộc khối kiến thức đại cương trước. Còn ở các môn học chuyên 
ngành, sinh viên có được chọn giảng viên hay không sẽ tuỳ thuộc vào sự phát triển của đội 
ngũ giảng dạy. 
 
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN        
 
Tiến hành gửi cho doanh nghiệp đánh giá Chương trình đào tạo 
 
Hàng năm, Trường Đại học Lạc Hồng có tổ chức khảo sát các Doanh nghiệp về tình hình 
đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường qua mẫu phiếu: “Phiếu khảo sát doanh nghiệp về 
chất lượng Sinh viên tốt nghiệp và nhu cầu tuyển dụng”, nhằm nắm bắt nhu cầu tuyển dụng 
của các Doanh nghiệp để từ đó Nhà trường có phương hướng đào tạo và cung cấp nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho xã hội. 
 
Mẫu phiếu khảo sát bao gồm các nội dung chính như: Thông tin chung; Ý kiến đánh giá về 
chất lượng sinh viên tốt nghiệp; Cảm nhận của Doanh nghiệp về Nhà trường; Ý kiến khác. 
 
Đồng thời cung cấp cho doanh nghiệp cuốn chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo mới nhất 
để các đơn vị góp ý. 
 
Xác định chuẩn đầu ra 
 
Từ việc tìm hiểu nhu cầu của xã hội, Chuẩn đầu ra của Trường Đại học Lạc Hồng đưa ra 
những yêu cầu phù hợp và trang bị cho sinh viên những hành trang như: Kiến thức; Kỹ 
năng; Thái độ; Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp; Khả năng học tập, nâng cao 
trình độ sau khi tốt nghiệp; Điều kiện tốt nghiệp. 
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Điều chỉnh chương trình đào tạo 
 
Hàng năm, ở mỗi khóa học, Nhà trường đều tiến hành lấy ý kiến chuyên gia từ những giảng 
viên có Học hàm, Học vị cao và từ phía lãnh đạo các doanh nghiệp đã cộng tác như: TS. Lê 
Hữu Tịnh (Phó Tổng Giám đốc- Tổng công ty Tín Nghĩa); TS. Trần Quốc Tuấn (Giám đốc 
Ngân hàng Nhà Nước – chi nhánh Đồng Nai); ThS. Nguyễn Văn Hào (Giám đốc Ngân hàng 
Eximbank – chi nhánh Đồng Nai)… 
 
Từ đó, Nhà trường duy trì ngân hàng câu hỏi đề thi cấu trúc và quy trình ra đề thi nhằm đảm 
bảo khách quan, có khả năng đánh giá toàn diện kiến thức người học. 
 
Bên cạnh đó, hàng năm Nhà trường cũng có tổ chức các cuộc khảo sát thăm dò ý kiến của 
sinh viên về tình hình giảng dạy và học tập qua các mẫu phiếu khảo sát như: “Phiếu thăm dò 
ý kiến của sinh viên về giảng dạy”, “Phiếu khảo sát tình hình dạy và học”. Mẫu phiếu khảo 
sát bao gồm các nội dung chính như: Phần thông tin về bản thân; Phần thông tin về dạy và 
học. 
 
Nhà trường tiến hành khảo sát các môn học ở từng khóa của các Khoa, từ đó có những điều 
chỉnh sao cho phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất trong giảng dạy và học tập theo đúng 
sứ mạng của Nhà trường. 
  
Hoàn chỉnh chuẩn đầu ra 
 
Từ sứ mạng của Trường Đại học Lạc Hồng và các cuộc khảo sát hàng năm, Nhà trường xây 
dựng “Chuẩn đầu ra 2012” bao gồm:  
 
Kiến thức 
Kỹ năng 
Thái độ 
Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp 
Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 
 
Xây dựng lại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra 
 
Trường Đại học Lạc Hồng luôn quan tâm theo dõi, cập nhật thông 
tin và lắng nghe ý kiến chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng 
thời tiếp thu và học hỏi những sáng kiến của các trường Đại học 
trong và ngoài nước, cũng như tự tổ chức các buổi sinh hoạt 
chuyên đề trong Nhà trường thông qua các cuộc hội thảo và các 
chương trình hoạt động chuyên đề như: “Giáo dục Xanh vì sự phát 
triển bền vững”, “Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong môi trường sư 
phạm”…  
 
Đến nay, nhà trường đã có chương trình đào tạo khá tinh gọn và 
chuẩn đầu ra phù hợp với thị trường sức lao động hiện nay. Tuy 
vậy để đón đầu xu hướng phát triển cho tình hình của xã hội, Lãnh 
đạo nhà trường đang triển khai thực hiện xây dựng lại chương 
trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn chất lượng cao 
nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ mới. Dự kiến tháng 6 
năm 2012 sẽ hoàn thành và áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 
2012. 
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Do vậy, nhằm nâng cao chất lượng trong giáo dục đại học, giải quyết những khó khăn đặt ra 
trong việc thực hiện đào tạo theo tín chỉ, Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, Trường Đại học Lạc 
Hồng đã có những hoạt động thiết thực đối với những yêu cầu đặt ra của chương trình: 
 
Đối với Giảng viên: phải đáp ứng điều kiện và qui trình công nhận giảng viên Trường Đại 
học Lạc Hồng [5] và tham gia viết bài giảng theo chuẩn đầu ra chất lượng cao. [8] 
 
Phòng Đào tạo và Trung tâm Thông tin tư liệu triển khai xây dựng phần mềm khảo sát về 
việc lấy ý kiến sinh viên đánh giá chất lượng giảng dạy đặt tại trang thông tin điện tử của 
Trường Đại học Lạc Hồng để tiến hành tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 
động giảng dạy của giảng viên. Từ đó, Phòng Đào tạo đưa ra kế hoạch thực hiện theo Kế 
hoạch khảo sát số 63 KH/ĐHLH ngày 09/5/2011về việc lấy ý kiến người học đối với giảng 
viên. [6] 
 
Đơn Vị Thực Hiện 
 
Phòng Thanh tra; Phòng Đào tạo; Trung tâm Thông tin tư liệu; Phòng Công tác sinh viên; 
Phòng Kiểm định chất lượng; 11 Khoa và 1 Bộ phận: Khoa Cơ điện, Khoa Điện- Điện tử, 
Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kỹ thuật công trình, Khoa Công nghệ Hoá- Thực phẩm, 
Khoa Công nghệ Sinh học- Môi trường, Khoa Kế toán kiểm toán, Khoa Tài chính ngân hàng, 
Khoa Quản trị kinh tế quốc tế, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Đông Phương (Nhật Bản học, Trung 
Quốc học, Hàn Quốc học, Việt Nam học), Bộ phận Cơ bản; Văn Phòng Đoàn Thanh niên; 
Hội sinh viên. 

 
Tổ chức thực hiện 
 
Phòng Thanh tra kiểm tra tiến độ thực hiện. 
 
Phòng Đào tạo triển khai kế hoạch và đôn đốc các đơn vị thực hiện. 
 
Trung tâm Thông tin tư liệu triển khai phần mềm khảo sát và thu dữ liệu đánh giá. 
 
Phòng Công tác sinh viên đưa nội dung hướng dẫn khảo sát vào sinh hoạt chủ nhiệm hàng 
tuần (có nội dung đính kèm do Trung tâm Thông tin tư liệu soạn). 
 
Văn phòng Đoàn tuyên truyền thường xuyên việc đánh giá chất lượng giảng dạy sâu rộng 
đến sinh viên. 
 
Các khoa triển khai sinh hoạt đến từng lớp, từng sinh viên về nghĩa vụ đánh giá chất lượng 
giảng viên giảng dạy. Trong buổi sinh hoạt, Khoa lập biên bản làm việc với từng lớp, đồng 
thời có Lớp trưởng và Bí thư ký tên xác nhận. Trong suốt quá trình thực hiện, Khoa thường 
xuyên kiểm tra nhắc nhở việc đánh giá của sinh viên. 
 
Phòng Kiểm định chất lượng xử lý số liệu và báo cáo kết quả khảo sát. 
                          
 
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CÔNG CỤ      
 
Kế hoạch thực hiện công việc đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo đó, kế hoạch thực hiện 
đánh giá từ ngày 16/5/2011 đến ngày 10/9/2011, cụ thể theo như bảng 1. 
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Bảng 1 
Bảng phân công nhiệm vụ thực hiện đánh giá của sinh viên đối với môn học 

 
STT Thời gian Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

1 16/5 - 30/5 Triển khai sinh hoạt chủ nhiệm 
hướng dẫn cách đánh giá 

Phòng Công tác sinh viên,  
12 Khoa 

2 10/5 - 20/5 Đưa nội dung câu hỏi lên mạng 
Phòng Đào tạo,  
Trung tâm Thông tin tư liệu 

3 20/5 

Triển khai hướng dẫn cho các 
Khoa về việc đưa danh sách lớp và 
tên giảng viên vào chương trình 
phần mềm khảo sát. 

Phòng Đào tạo,  
Trung tâm Thông tin tư liệu 

4 01/6 - 30/7 Sinh viên thục hiện đánh giá chất 
lượng giảng viên giảng dạy. 

Sinh viên của 11 Khoa 

5 10/8 - 30/8 Tổng hợp kết quả chuyển phòng 
Kiểm định chất lượng xử lý. 

Phòng Đào tạo,  
Trung tâm Thông tin tư liệu 

6 10/9 Báo cáo kết quả Phòng Kiểm định chất lượng 
 
Đối tượng và hình thức tổ chức đánh giá: 
Đối tượng: tất cả sinh viên đang theo học tại Trường thuộc 11 Khoa. 
Hình thức tổ chức đánh giá: thực hiện đánh giá trực tuyến tại trang thông tin điện tử của 
Trường. 
 
Khi sinh viên có nhu cầu xem điểm học quá trình của mình, sinh viên phải đăng nhập tài 
khoản vào hệ thống và phản hồi thông tin về hoạt động giảng dạy của giảng viên, thông qua 
phiếu khảo sát trực tuyến đã được thiết kế sẵn trong hệ thống. 
 
Hình ảnh trang thông tin điện tử khi tham gia phản hồi ý kiến về hoạt động giảng dạy: 
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Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại trang www.lhu.edu.vn [6] 

 
 
Bước 2: Lựa chọn môn học khảo sát [6] 

 
 

                     Trang thông tin điện tử khảo sát ý kiến 
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Bước 3: Trả lời phiếu khảo sát ý kiến [6] 
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KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
 
Trường Đại học Lạc Hồng lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của 
giảng viên với 15 tiêu chí. 
 
Do chương trình thực hiện lấy ý kiến là khảo sát trực tuyến, nên toàn bộ dữ liệu thu về đều 
phục vụ cho việc đánh giá và không có dữ liệu bị lỗi. 
 
Sau khi thực hiện kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của 
giảng viên Trường Đại học Lạc Hồng, kết quả thực hiện như Bảng 2. 

 
Bảng 2 

Kết quả đánh giá của sinh viên về môn học học kỳ 1 năm 2011 

STT Khoa 
Số lượng 
sinh viên 
tham gia 
đánh giá 

Số lượng 
môn học 

được 
đánh giá 

Số lượng 
giảng viên 

được  
đánh giá 

Kết quả  
đánh giá giảng viên 

Đạt  Không đạt 

1 Khoa Cơ điện 1996 28 20 20 0 

2 Khoa Điện- Điện tử 1005 15 13 13 0 

3 Khoa Công nghệ thông 
tin 4131 25 26 26 0 

4 Khoa Kỹ thuật công 
trình 4527 28 25 25 0 

5 Khoa Công nghệ Hoá- 
Thực phẩm 4745 29 23 23 0 

6 Khoa Công nghệ Sinh 
học- Môi trường 3027 21 13 13 0 

7 Khoa Kế toán Kiểm 
toán 7041 18 17 17 0 

8 Khoa Tài chính ngân 
hàng 5462 11 15 15 0 

9 Khoa Quản trị kinh tế 
quốc tế 7928 50 38 38 0 

10 Khoa Ngoại ngữ 2637 35 22 22 0 
11 Khoa Đông Phương  7091 82 51 51 0 
12 Bộ phận Cơ bản 43934 62 122 122 0 

TỔNG CỘNG 93524 404 385 385 0 
 
Trường đã tiến hành lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
ở cả 11 Khoa và 1 Bộ phận Cơ bản của trường, với 15 tiêu chí đánh giá cho 385 giảng viên. 
Kết quả cụ thể như sau: 

 
Có 382 giảng viên (chiếm tỷ lệ 99.22%) được người học đánh giá tốt ở cả 15 tiêu chí đánh 
giá, do mức đánh giá đạt cao hơn mức đánh giá trung bình. [4] 
 
Có 3 giảng viên (chiếm tỷ lệ 0.78%) được người học đánh giá chưa tốt ở một số tiêu chí, do 
mức đánh giá đạt thấp hơn mức đánh giá trung bình. Tuy nhiên, số tiêu chí đánh giá chưa 
tốt chiếm tỷ lệ ít hơn 20% số tiêu chí đặt ra. [4] 
 
Như vậy, cả 385 giảng viên đều có kết quả đánh giá đạt qua việc thực hiện lấy ý kiến phản 
hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.  
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TÁC ĐỘNG  
 
Đối với chương trình 
 
Thông qua thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 
viên giúp Nhà trường nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của người học, từ đó có 
những điều chỉnh cho phù hợp đối với Giảng viên và đối với Chương trình đào tạo, trang bị 
đầy đủ khối kiến thức chuyên môn và các kỹ năng cần thiết cho người học theo đúng cam 
kết chuẩn đầu ra của khối ngành đào tạo, theo đúng tinh thần CDIO và theo đúng chương 
trình học chế tín chỉ: lấy người học làm trung tâm. 

 
Đối với cơ sở đào tạo 
 
Việc thực hiện đánh giá giảng viên thông qua ý kiến của sinh viên giúp Nhà trường đảm bảo 
chất lượng dạy và học cũng như chất lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt chất lượng 
cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp nói riêng và của xã hội nói chung. 
 
Từ đó, trường Đại học Lạc Hồng có sự điều chỉnh kịp thời và lựa chọn đúng đắn trong việc 
mời giảng viên phụ trách cho các môn của ngành đào tạo ở mỗi Khoa. Bên cạnh đó, giảng 
viên bộ môn phụ trách những môn học cũng có hướng điều chỉnh kịp thời trong phương 
pháp giảng dạy cũng như cập nhật thông tin mới vào bài giảng để cung cấp những kiến thức 
hay, mới cho sinh viên kịp nắm bắt. 
 
 
MỞ RỘNG ÁP DỤNG VÀ DUY TRÌ    
 
Trong chiến lược phát triển của mình, Lãnh đạo Trường Đại học Lạc Hồng xác định phấn 
đấu đến 2017 trở đi, Trường đứng vào tốp 10 các trường đại học trong cả nước. 
 
Kiên trì thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ và thấy rõ hệ thống tín chỉ có đặc trưng cạnh 
tranh và đào thải ngay trong quá trình đào tạo. Để phát huy được ưu điểm của đào tạo theo 
học chế tín chỉ nhà trường có chiến lược đào tạo bồi dưỡng cán bộ giảng viên có năng lực 
và đào thải người không đủ năng lực.  
 
Xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu học tập đầy đủ để tạo môi trường tốt cho sinh viên 
phát huy được tính tự chủ trong học tập. Nên nhà trường đầu tư viết giáo trình, bài giảng và 
xây dựng thư viện hiện đại giúp cho sinh viên đọc thêm, tìm kiếm, tra cứu tài liệu. Có kế 
hoạch kết nối thư viện điện tử của trường với thư viện các trường khác để làm cho nguồn tài 
liệu thêm phong phú. Tổ chức hội thảo tầm quốc gia về công nghệ thông tin, tự động 
hoá,…Tạo điều kiện cho giảng viên cơ hữu của trường hoà nhập với các nhà khoa học trong 
nước, từ đó tạo cho giảng viên trình bày các đề tài nghiên cứu, công bố các bài báo trên tạp 
chí chuyên ngành. Tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế giữa trường với các trường nước 
ngoài thông qua mạng Internet nhằm làm cho các giảng viên nhìn lại mình đang ở đâu và 
phấn đấu để mình không bị đào thải. 
 
Phấn đấu xây dựng giảng đường và cơ sở vật chất hiện đại để phục vụ giảng dạy và học 
tập. 
 
Nâng cấp các cơ sở đào tạo theo một quy hoạch tổng thể và nâng cấp trang thiết bị để phục 
vụ tốt cho giảng viên lên lớp, phục vụ tốt cho sinh viên thảo luận, làm việc theo nhóm nhằm 
nâng cao chất lượng đào tạo. 
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Xây dựng thêm các giảng đường với trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là hạ tầng về công nghệ 
thông tin để tạo dịch vụ tốt cho mỗi sinh viên.  
 
Đưa công tác khảo thí và kiểm định chất lượng phát triển theo chiều sâu: Cải tiến và thẩm 
định chặt chẽ ngân hàng đề thi cấu trúc và cải tiến quy trình ra đề thi để đảm bảo tính khách 
quan, có khả năng đánh giá toàn diện kiến thức người học. Phải thường xuyên kiểm định 
chương trình đào tạo. Kiểm định xem sản phẩm đào tạo có đáp ứng nhu cầu xã hội không? 
Có phát triển tiềm năng hay không? Chất lượng đội ngũ giảng viên thế nào? Từ đó có kế 
hoạch hiệu chỉnh và tiếp tục đổi mới. 
 
Tiếp tục đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ hoá đội ngũ giảng viên làm sao đến 2017 đảm bảo tỷ lệ 
20 sinh viên/1 giảng viên và tỷ lệ Tiến sĩ khoảng 35%. 
        
   
KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM          
 
Việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, 
ngoài việc nhận ý kiến phản hồi từ phía người học trong việc đánh giá thì cũng rất cần sự 
tham gia của công tác Giảng viên chủ nhiệm ở mỗi Khoa, Ban chương trình đào tạo của Nhà 
trường và Ban lãnh đạo Khoa. Cụ thể: 
 
Công tác giảng viên chủ nhiệm: là cầu nối giúp sinh viên có thể dễ dàng trao đổi tâm tư 
nguyện vọng trong học tập với Khoa và Nhà trường; giúp cho việc theo dõi cụ thể tình hình 
đến lớp cũng như tình hình học tập của sinh viên; khuyến khích tinh thần học tập của sinh 
một cách tốt nhất. 

 
Ban chương trình đào tạo của Nhà trường và Ban lãnh đạo Khoa: giúp cho việc bố trí lựa 
chọn môn học phù hợp với mỗi chuyên ngành đào tạo; theo dõi giáo trình bài giảng của 
giảng viên trước khi lên lớp; tổ chức thành lập Hội đồng thẩm định bài giảng chất lượng cao 
của giảng viên trong quá trình tham gia giảng dạy, bao gồm các yêu cầu: Số lượng câu hỏi 
cho 1 tín chỉ, Số lượng câu hỏi trong mỗi mục, chương, bài và phân loại câu hỏi hiểu bài tại 
lớp, bài tập quá trình, bài tập về nhà…  

 
Như vậy, việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 
viên tiến hành hàng năm sẽ giúp nhà trường thu thập được các phản hồi từ phía người học, 
từ đó có những điều chỉnh đúng đắn và kịp thời cho công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp 
ứng nhu cầu xã hội. 
 
Từ khi mới thành lập cho đến nay, thầy và trò Trường Đại học Lạc Hồng đã không ngừng nỗ 
lực phấn đấu đổi mới trong công tác đào tạo và quyết tâm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu 
khoa học trong toàn trường. Có thể nói đây là ngôi trường đầu tiên xây dựng thành công mô 
hình “Nhà trường và doanh nghiệp cùng nghiên cứu khoa học và sử dụng kết quả nghiên 
cứu đó”. Quá trình sản xuất của doanh nghiệp đòi hỏi phải hồi phục bộ phận máy móc bị hư, 
bổ sung thiết bị cho dây chuyền sản xuất… Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu sử dụng hệ thống 
công nghệ nhúng trong nghiên cứu. Muốn thế, công nghệ chế tạo Robot phải thật tốt. Cái 
bắt tay giữa nhà trường và doanh nghiệp trong suốt quá trình dài nghiên cứu không chỉ 
mang đến cho doanh nghiệp sự tiện lợi trong quá trình sản xuất mà còn giúp nhà trường tạo 
được tiếng vang lớn trong cuộc thi sáng tạo Robot năm 2012. 
 
Trường Đại học Lạc Hồng trong những năm gần đây đã khẳng định vị thế của mình trong 
chiến lược đào tạo các bậc học, ngành học. Khi sinh viên ra trường có việc làm ngay, bởi 
nhà trường đã ký kết với các doanh nghiệp với mục tiêu đào tạo: “vườn ươm nhân tài, phát 
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triển nhân lực”. Từ đó các thí sinh trong cả nước đến dự thi vào Trường Đại học Lạc Hồng 
bằng cả niềm tin để chuẩn bị hành trang bước vào đời. 
 
Điều này cho thấy hiệu quả của việc nghiên cứu áp dụng mô hình CDIO để chuẩn hóa công 
tác xây dựng chương trình đào tạo, cải tiến phương pháp dạy và học, cải thiện môi trường 
học tập nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo trong xây dựng chuẩn 
đầu ra và chương trình đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng.  
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lượng đào tạo bậc đại học của các Trường ngoài công lập miền Đông Nam Bộ” 
 
Thông Tin Liên Lạc 
 
Cn Nguyễn Ngọc Phương Thanh 
Trường Đại học Lạc Hồng 
Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
0983466496; 0613951924 
thanhnnp@lhu.edu.vn 
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CHUYỂN ĐỔI SANG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ  
Ở BẬC ĐẠI HỌC -  ĐÁP ỨNG NGUỒN LỰC  

CHO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 
         
 

Phan Quốc Huy 
 

Trường ĐH Vinh 
 
 
TÓM TẮT 
 
Đào tạo theo học chế tín chỉ sẽ đem lại cho hệ thống Giáo dục đại học Việt Nam một 
chương trình đào tạo có thể chuyển đổi và so sánh được, vừa có tính linh hoạt, minh bạch, 
đặc biệt là từng bước tiếp cận thị trường lao động. Quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ 
buộc sinh viên phải chủ động, thích ứng với cách học mới, không thụ động vào lịch học cố 
định được áp đặt từ các cơ sở đào tạo. Một hình thức đào tạo mới buộc người học phải 
nhanh chóng đặt ra cho mình một sự lựa chọn linh hoạt trong toàn bộ chương trình. Trong 
bài tham luận này tác giả đề ra một số vấn đề cần lưu tâm khi chuyển đổi từ đào tạo theo 
niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ ở bậc đại học, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực 
cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 
 
GIỚI THIỆU 
 
Thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ là một cách làm mới khởi động mạnh mẽ cả một hệ 
thống đào tạo đại học lâu nay cả về nội dung chương trình cũng như phương pháp giảng 
dạy. Toàn bộ hệ thống giáo dục đại học cũng như từng cán bộ giảng dạy bước đầu thực 
hiện còn lúng túng nhưng đa phần đang thích ứng với loại hình đào tạo mới. Tuy rằng trong 
quá trình thực hiện, chúng tôi cảm thấy vẫn còn nhiều bất cập kể cả việc giảng dạy của giáo 
viên cũng như vấn đề học tập của sinh viên. Thiết nghĩ, cần phải từng bước khắc phục 
những bất cập đó, phải có cách dạy, cách học thích ứng với loại hình đào tạo mới ở bậc đại 
học nước ta để từng bước cung cấp ngày càng hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 
 
 
ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ MỘT HƯỚNG ĐỔI MỚI CẦN THIẾT CHO NGÀNH 
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM 
 
Đào tạo theo học chế tín chỉ sẽ đem lại cho hệ thống Giáo dục đại học Việt Nam một 
chương trình đào tạo có thể chuyển đổi và so sánh được, vừa có tính linh hoạt, minh bạch, 
đặc biệt là từng bước tiếp cận thị trường lao động. Quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ 
buộc sinh viên phải chủ động, thích ứng với cách học mới, không thụ động vào lịch học cố 
định được áp đặt từ các cơ sở đào tạo. Một hình thức đào tạo mới buộc người học phải 
nhanh chóng đặt ra cho mình một sự lựa chọn linh hoạt trong toàn bộ chương trình. Người 
học luôn luôn tự giác cao trong việc lựa chọn môn học. Người học có thể tranh thủ thời gian 
để về đích sớm một chương trình hay một ngành học hoặc cùng lúc lựa chọn thêm những 
ngành học thích ứng để có thể cùng lúc tốt nghiệp một hoặc hai bằng đại học. Tạo cơ hội tốt 
cho bản thân khi ra trường có nhiều sự lựa chọn ngành nghề phù hợp. 
 
Học chế tín chỉ giúp cho mỗi giảng viên, sinh viên tiếp cận ngày càng nhiều hơn với tin học, 
bài giảng điện tử, giảng dạy trực tuyến... Một mảng công việc mà lâu nay đa số cán bộ giảng 
dạy thờ ơ, phó mặc hoặc ngại tiếp ứng để vẫn chung thủy cách dạy truyền thống diễn giảng 
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là chủ yếu: Thầy đọc trò ghi. Lâu nay việc khởi động để đổi mới phương pháp dạy học như 
một cuộc cách mạng trong đào tạo nhưng hình như kết quả mang lại vẫn chỉ là những cuộc 
hội thảo khoa học nửa vời. 
 
Toàn bộ hệ thống giáo dục Đại học sau mấy năm chuyển đổi hướng đào tạo theo học chế 
tín chỉ, đa số cán bộ giảng dạy thích ứng nhanh chóng với máy vi tính, trình độ sử dụng bài 
giảng điện tử được nâng lên rõ rệt. Cán bộ giảng dạy chấp hành giờ giấc nghiêm túc, chủ 
động hơn trong chương trình, chất lượng bài giảng tốt hơn. Song đào tạo theo hệ thống tín 
chỉ hoàn toàn khác hẳn với chương trình đào tạo theo niên chế, nếu niên chế cứ đủng đỉnh 
theo thời gian của 15 tuần lên lớp trong mỗi học kỳ thì tín chỉ luôn phải tuân thủ một thời 
khóa biểu nghiêm ngặt cả đối với người dạy lẫn người học. 
  
Về mặt thời gian, học chế tín chỉ được sử dụng tối đa cho việc học tập, tức là học liên thông 
trong suốt cả quá trình học ở bậc đại học, chứ không chỉ duy nhất là hai kỳ như trước đây. 
đào tạo theo học chế tín chỉ có thể ba kỳ hoặc bốn kỳ... miễn rằng người học có thể đáp ứng 
được lịch học liên tục trong năm do mình tự chọn. Việc thi kết thúc môn học cũng vậy, người 
học có thể tự bố trí cho mình một lịch thi giãn đều trong năm không phải cứ nhất nhất hai kỳ 
thi như đào tạo niên chế. 
 
Đào tạo theo học chế tín chỉ quản lý đào tạo theo một hệ thống thông suốt từ trên xuống d-
ưới, từ cán bộ giảng dạy hay sinh viên theo một lập trình linh hoạt chặt chẽ. Tất cả việc dạy, 
việc học đều được xử lý khoa học đảm bảo cho mọi hoạt động nghiêm ngặt từ một Trung 
tâm phần mềm của Nhà trường. 
  
Với hình thức đào tạo mới này, bắt buộc sinh viên phải sắp xếp thời gian tự học, tự nghiên 
cứu nhiều hơn mới thích ứng được với nội dung môn học. Tự giác, tự học, sáng tạo trong 
học tập là tiêu chuẩn cao nhất của sinh viên trong học chế tín chỉ. Đặc biệt là sinh viên năm 
cuối sẽ tạo ra cho mình một kinh nghiệm học tập có tính chất đỉnh cao, thời điểm mà sinh 
viên có kết quả học tập của họ khớp với mục tiêu đào tạo. Những kinh nghiệm này gắn với 
kỹ năng giải quyết vấn đề và bắt buộc thông qua ấn phẩm, báo cáo khoa học, hoặc bảo vệ 
khoá luận... 
 
 
ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ MỘT HƯỚNG TÍCH CỰC CUNG CẤP NGUỒN NHÂN 
LỰC ĐÁP ỨNG SỰ NGHIỆP CNH, HĐH - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA  
 
Đào tạo theo học chế tín chỉ đang được triển khai ở hầu hết các trường đại học (ĐH), cao 
đẳng (CĐ) trên cả nước. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đến thời điểm này cả 
nước có 227 trường cao đẳng  với 576.878 sinh viên; 149 trường đại học với 1.358.861 sinh 
viên. Công tác đào tạo ĐH, CĐ đã góp phần quan trọng tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên, so với yêu cầu của công cuộc CNH, HĐH đất 
nước, quá trình đào tạo nguồn nhân lực vẫn còn nhiều bất cập. Thực tiễn công tác đào tạo 
thời gian qua chủ yếu tập trung vào những ngành, nghề có chi phí thấp như kinh tế, luật 
chiếm 43% số học sinh, sinh viên; các ngành khoa học kỹ thuật chỉ chiếm 25,5%... Trong khi 
đó, khoảng 50% số nhân lực được các doanh nghiệp tiếp nhận phải đưa đi đào tạo lại từ ba 
tháng trở lên. Điều đó cho thấy trong đào tạo hiện nay còn quá nặng về lý thuyết, thiếu ứng 
dụng thực tiễn.  
 
Theo báo cáo của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực của Bộ giáo dục 
và đào tạo thì hằng năm nhân lực đào tạo ở bậc ĐH tăng nhưng đội ngũ nhân lực chất 
lượng cao vẫn rất thiếu so với nhu cầu xã hội, chất lượng còn nhiều yếu kém. Thực tế tại 
các doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động cho thấy, phần lớn số người có trình độ, 
chuyên môn, kỹ thuật, thậm chí cả những nhóm người có trình độ thạc sĩ vẫn cần phải có 
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thời gian đào tạo bổ sung hoặc đào tạo, bồi dưỡng trước khi sử dụng họ. Điều đó gây lãng 
phí nguồn nhân lực cho cả Nhà nước và doanh nghiệp. Mặt khác, xét về cơ cấu ngành nghề 
đào tạo và sử dụng rất thiếu nhân lực trình độ cao ở một số ngành, lĩnh vực quan trọng như 
các ngành kỹ thuật - công nghệ, nông - lâm - ngư chiếm tỷ trọng thấp; trong khi đó, các 
ngành nghề luật, kinh tế, tài chính... lại quá cao. Đào tạo nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay 
nói chung chưa thật sự gắn với nhu cầu thực tế khi tư tưởng phổ biến là tất cả sinh viên ra 
trường đều phải có kiến thức hàn lâm, có thể trở thành những nhà khoa học mà chưa quan 
tâm đến thực tế nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đang cần gì để đào tạo đáp ứng nhu cầu 
đó. Việc đào tạo nguồn nhân lực trong các trường ĐH, CĐ còn nặng nề, thiếu tính thực tiễn 
và tính ứng dụng. Đặc biệt, cơ sở vật chất của nhiều trường ĐH, CĐ còn yếu kém, bất cập, 
chưa đủ tiêu chuẩn phục vụ cho việc đào tạo. Trong khi đó, tình trạng bằng “thật” nhưng học 
“giả” thông qua việc xin điểm, chạy bằng, để được bằng tốt nghiệp loại khá, giỏi mong sau 
khi ra trường dễ xin việc làm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đào tạo nguồn nhân lực có 
chất lượng cao cho đất nước. Theo báo cáo của Bộ giáo dục và đào tạo, trong đào tạo ĐH, 
CĐ hệ không chính quy của nhiều trường còn mất cân đối về cơ cấu ngành nghề, trình độ 
đào tạo và hình thức đào tạo; hoạt động liên kết đào tạo (trong nước, ngoài nước) có nơi 
chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nhất là một số trường ĐH, CĐ mới thành lập 
chưa thực hiện đúng các cam kết khi thành lập trường, tiến độ triển khai kế hoạch xây dựng 
và phát triển trường chậm làm ảnh hưởng đến điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo... 
 
Phát triển nguồn nhân lực không đơn giản chỉ là đào tạo nghề nghiệp mà còn là nền móng 
để giải quyết triệt để đói nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, ổn định chính trị xã hội.... 
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 đòi hỏi cần có sự đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu xã hội; nâng cao chất lượng đào 
tạo theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đào tạo tốt nguồn nhân lực, việc quy hoạch, 
quản lý và mở ngành đào tạo hiện nay cần nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu thực tế và 
định hướng phát triển nguồn nhân lực quốc gia. Cần tránh tình trạng các trường chạy theo 
thị hiếu thí sinh hơn là đáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội. Nếu không kịp thời điều chỉnh, 
cán cân cung - cầu nguồn nhân lực ngày càng mất cân đối, hệ lụy đến sự phát triển của đời 
sống kinh tế - xã hội là tất yếu. Các cơ sở đào tạo ĐH, CĐ cần thật sự đổi mới công tác 
tuyển sinh, đào tạo để sau khi tốt nghiệp, sinh viên trở thành người lao động vừa có “tâm” 
vừa có “tầm”. Cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo ở các 
trường ĐH, CĐ trên phạm vi cả nước, đặc biệt đối với hệ đào tạo vừa làm, vừa học. Thành 
lập những lực lượng chuyên môn kiểm tra và loại trừ nạn “học giả, bằng thật” ở các trường 
ĐH, CĐ trong nước và “học giả, bằng giả” do các trường ĐH ở nước ngoài cấp nhằm tạo sự 
trong sạch và phát triển nguồn nhân lực có trình độ thực tiễn cao. 
Các chuyên gia giáo dục nhận định, vấn đề cốt yếu trong nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực chính là thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào 
tạo gắn với nhu cầu xã hội. Các trường ĐH, CĐ cần xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho 
từng ngành đào tạo, trình độ đào tạo; đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp giảng 
dạy để sinh viên có thể đạt chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp. Tăng cường hợp tác trong đào tạo, 
nghiên cứu khoa học giữa các cơ sở giáo dục ĐH với các doanh nghiệp, thông qua việc ký 
kết các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác. Ngành giáo dục và đào tạo cần đẩy nhanh tiến độ 
hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ và triển khai các 
hoạt động đánh giá ngoài; giám sát, kiểm tra có hiệu quả các cơ sở đào tạo trong việc thực 
hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục.  
 
Trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay ngày càng đòi hỏi nguồn lực lao 
động chất lượng cao, đó chính là yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Vì 
vậy, ngành giáo dục và đào tạo cần có những đổi mới toàn diện, quyết liệt, cụ thể và có tính 
đột phá nhằm tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả và quy mô đưa giáo dục ĐH, CĐ vừa 
đáp ứng nhu cầu xã hội, vừa ngang bằng các nước trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên 
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tiến trên thế giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Theo chúng tôi, để gắn kết 
đào tạo với phát huy và sử dụng nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH cần quán triệt 
những yêu cầu sau đây: 
 
Một là, trong quan điểm phát triển nguồn nhân lực, trên cơ sở mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2011 - 2016 và đến năm 2020 để tính toán phát triển nguồn nhân lực, trước hết 
phải chú ý ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 
 
Hai là: Đào tạo nguồn nhân lực phải chú ý trên tất cả các lĩnh vực: quản lý Nhà nước, quản 
lý doanh nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên gia và công nhân lành nghề trên các lĩnh 
vực. Cần tính toán đến năm 2015 và năm 2020, công nghệ thiết bị của cả nước đạt đến trình 
độ nào, nhất là về tự động hóa, tin học hóa, cơ giới hóa để có hướng đào tạo đội ngũ trên và 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hiện có nhằm đáp ứng việc sử dụng các thiết bị, công nghệ hiện 
đại cũng như đi tắt đón đầu công nghệ mớ.  
 
Ba là, các doanh nghiệp trên cả nước đều đã xây dựng chiến lược phát triển, chiến lược sản 
phẩm, chiến lược cạnh tranh. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chủ động đào tạo nguồn nhân 
lực trước mắt và lâu dài của đơn vị để không bị động.  
 
Bốn là tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn (kỹ năng, tính chủ động, sáng tạo, đạo đức 
nghề nghiệp…) cho nguồn nhân lực; chú  trọng kiến thức tin học, ngoại ngữ; phấn đấu cán 
bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, sử dụng tương đối thành thạo tiếng Anh, nhất là lĩnh 
vực chuyên môn của mình. Cần có kế hoạch gửi cán bộ quản lý, kỹ thuật đi tập huấn, đào 
tạo ở nước ngoài. 
 
Năm là đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các cơ sở đào tạo nghề, gắn chặt giữa đào tạo lý 
thuyết với thực hành đồng thời nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên để đáp ứng cho công tác 
đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao 
 
Sáu là xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ và hoàn chỉnh trong đào tạo, thu hút, sử dụng 
nguồn nhân lực; có chính sách đãi ngộ phù hợp cho người lao động. Tiếp tục tổ chức thực 
hiện tốt  các chủ trương, chính sách khuyến khích thu hút nguồn nhân lực, đó là một giải 
pháp, con đường ngắn nhất để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng sự nghiệp 
CNH, HĐH.  
 
Nguồn nhân lực là một trong những  trụ cột chính quyết định sự thành công của mỗi quốc 
gia trong quá trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, là nhân tố đóng vai trò quan trọng tới sự 
phát huy các nguồn lực khác. Giáo dục và đào tạo phải thực sự trở thành quốc sách hàng 
đầu của quốc gia trong công tác này. Hệ thống Giáo dục và đào tạo đóng vai trò quyết định 
trong việc xây dựng nguồn lực con người, do đó hơn bao giờ hết cần coi đào tạo nguồn nhân 
lực là động lực quan trọng nhất hiện nay của tăng trưởng kinh tế bền vững. Từ đó không 
ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, 
HĐH đất nước góp phần thực hiện mục tiêu: Đến năm 2020 có thể đưa nước ta cơ bản trở 
thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 
 
Đào tạo theo học chế tín chỉ là một hướng tích cực nhằm tạo nên lớp người lao động có trình 
độ cao, có tư duy nhạy bén, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH 
đất nước. 
  
Tác giả 
Th.S  Phan Quốc  Huy 
Trường ĐH Vinh 
Đt liên hệ: 0912376524 
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BẰNG CẤP CẦN GẮN VỚI CHUYÊN MÔN 
 
 
 

Võ Văn Dũng 
 

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang 
 
 

TÓM TẮT 
 

Hiện nay đội ngũ giảng viên trong các trường Cao đẳng và Đại học đang còn tồn tại một 
thực trạng phổ biến là “thừa bằng cấp nhưng thiếu chuyên môn”. Điều này đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Trước thực trạng đó cần phải có những biện pháp khắc 
phục để đưa nền giáo dục nước nhà vững bước đi lên.  
 
 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
 
Để nâng cao chất lượng giáo dục thì phải đề cập đến nhiều yếu tố và yếu tố người thầy là 
một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện 
nay. Trong những năm qua, trong các chủ trương và đường lối của Đảng và nhà nước Việt 
Nam luôn chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ giảng viên đạt chuẫn để đứng lớp. Quá trình 
đó đã thúc đẩy nền giáo dục Việt Nam có những bước tiến nhất định, tuy nhiên bên cạnh đó 
vẫn còn tồn tại những nhược điểm cần phải “gạn đục khơi trong” như tình trạng bằng cấp 
không gắn liền với chuyên môn mà giảng viên đảm nhiệm. Thực trạng đó cần phải ngăn 
ngừa ngay, nếu không sẽ trở thành một trong những “thảm họa” của nền giáo dục Việt Nam 
về sau. 
 
 
TIẾP NHẬN VÀ ÁP DỤNG CDIO 
 
Theo thống kê chưa đầy đủ hiện nay có khoảng 20% số lượng giảng viên trong cả nước học 
thạc sĩ trái chuyên ngành hiện đang đứng lớp, thực trạng đó đã gióng lên hồi chuông cảnh 
báo về việc “bằng cấp cao nhưng chuyên môn giới hạn”. Do vậy việc quán triệt quan điểm 
giảng viên đi học phải gắn với chuyên môn không chỉ dành riêng cho một trường nào riêng 
biệt mà đó là của nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Chỉ khi người có chuyên môn  nghiệp vụ 
thực sự thì họ mới có những phương pháp mới để thực hiện việc giảng dạy thành công. 
 
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Để gắn liền bằng cấp với chuyên môn nghiệp vụ trước hết bộ giáo dục phải có quyết định rõ 
ràng, khi ban hành quyết định đòi hỏi phải được thực thi một cách triệt để bởi các cấp. Bên 
cạnh đó bộ giáo dục phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra. Nếu phát hiện vi phạm tùy theo 
mức độ mà xử lý, nhẹ thì cách chức, loại trừ ra khỏi ngành giáo dục, v.v. 
 
 
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CÔNG CỤ 
 
Để thực hiện được điều đó cần phải tiến hành ngay, trước hết là đưa ra quyết định và áp 
dụng ngay. Để làm được điều đó phải kèm khung hình phạt rõ ràng đối với người phạm tội, 
nếu người đi học tự ý đi học thì không công nhận bằng cấp không đúng với chuyên môn. 
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Nếu là tổ chức ký quyết định cho đi học trái ngành thì xử người ký phải chịu trách nhiệm bồi 
thường kinh phí và phạt theo luật định. 
 
 
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
 
Nếu quán triệt được việc “bằng cấp phải gắn với chuyên môn” thì sẽ góp phần đưa nền giáo 
dục Việt Nam đi lên sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới trong tương lai khong 
xa. 
 
 
TÁC ĐỘNG 
 
Nếu quán triệt được quan điểm “bằng cấp phải gắn với chuyên môn, nghiệp vụ” thì sự tác 
động của nó là to lớn đối với nền giáo dục Việt Nam. Khong dừng lại ở đó nó còn sang lọc 
được một đội ngũ giảng viên có tân, có tầm và có trí. 
 
 
MỞ RỘNG ÁP DỤNG VÀ DUY TRÌ 
 
Việc thực hiện quan điểm này khong chỉ dành riêng cho một giai đoạn nhất định mà nó cần 
phải duy trì lâu dài và liên tục. 
 
 
KẾT LUẬN 
 
Trước thực trạng một số giảng viên học thạc sĩ trái với chuyên ngành giảng dạy hiện nay đòi 
hỏi Bộ giáo dục cần phải chấn chỉnh, kịp thời ngăn ngừa, tránh tình trạng xẩy ra “nạn dịch về 
bằng cấp”. 
 
 
NỘI DUNG BÀI BÁO 
 
Để nâng cao chất lượng giáo dục, trong những năm qua Bộ giáo dục đã đưa ra các quyết 
định như: 
 
Quyết định số 58/ 2010/QĐ- TTg, Điều 24 tiêu chuẩn của giảng viên “phải có bằng tốt nghiệp 
đại học trở lên và có chúng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Có bằng thạc sĩ trở lên đối 
với các giảng viên giảng dạy các môn lý thuyết của chương trình đào tạo đại học; có bằng 
tiến sĩ trở lên đối với các giảng viên giảng dạy và hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án 
trong các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ”. 
 
Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT, Ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. Điều 7. Nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ. “Học tập, bồi 
dưỡng để nâng cao trình độ chuẩn đã được đào tạo theo quy định đối với giảng viên, phù 
hợp với ngành đào tạo và trình độ đào tạo được phân công đảm nhiệm”. 
 
Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006 - 2020 
của Chính phủ: Năm 2010, cả nước có trên 40% GV đại học và trên 30% GV cao đẳng có 
trình độ thạc sĩ trở lên; có trên 25% GV đại học và 5% GV cao đẳng có trình độ tiến sĩ. Đến 
năm 2020 có trên 90% GV đại học và trên 70% GV cao đẳng có trình độ thạc sĩ trở lên; có 
trên 75% GV đại học và ít nhất 20% GV cao đẳng có trình độ tiến sĩ. 
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Thực trạng của việc chạy theo bằng cấp 
 
Sau khi có chủ trương chuẩn hóa đội ngũ giảng viên phải có bằng thạc sĩ trở lên của bộ giáo 
dục đã khích lệ không ít cán bộ giảng viên đi học nhằm nâng cao trình độ, tuy nhiên nếu xét 
một cách toàn diện thì không ít trong số những người đi học để chuẩn hóa ấy chỉ nhằm mục 
đích để nâng cao bằng cấp. 
 
Trên thực tế hiện nay tuy chưa thống kê đầy đủ nhưng ước chừng 20% số lượng giảng viên 
đi học trái ngành. Nguyên nhân của việc học trái ngành là do thứ nhất không đủ khả năng để 
theo học ngành của mình do đó họ chọn ngành khác dễ hơn, tôi có thể lấy ví dụ cụ thể như 
giảng viên dạy anh văn nhưng vì không đủ kiến thức để thi thạc sĩ anh văn nên chọn ngành 
ngôn ngữ để học, một số khác lại chọn ngành quản trị kinh doanh và quản lý giáo dục. Đây 
là ba ngành chủ yếu mà các đối tượng này chọn để thi. Thứ hai các đối tượng giảng viên 
này lựa chọn các ngành trái để học là do có sự tổ chức thi của một số trường quá dễ, có 
những trường thi 10 thi sinh thì cả 10 thí sinh đều đậu. Thứ ba, quá trình đào tạo thạc sĩ hiện 
nay của một số trường còn thả nổi vì thiếu thí sinh đầu vào họ cố tạo ra cơ hội để có thí sinh. 
Từ những nguyên nhân trên cho thấy nếu một giảng viên giảng dạy anh văn mà đi học ngôn 
ngữ, giảng viên chủ nghĩa xã hội khoa học đi học quản trị kinh doanh, giảng viên dạy pháp 
luật đi học quản lý giáo dục thì khi học xong chương trình cao học tôi tin chắc các giảng viên 
này không thể nâng cao trình độ chuyên môn được, mà họ chỉ có nâng cao bằng cấp mà 
thôi. Như vậy, kết quả sẽ cho thấy kiến thức mà các đối tượng giảng viên này tiếp thu được 
trong quá trình học ở bậc thạc sĩ hoàn toàn không thể bổ sung được cho quá trình giảng dạy 
của họ. 
 
Số lượng 20% lượng giảng viên học trái ngành này sẽ dẫn đến những hệ lụy to lớn cho nền 
giáo dục nước nhà, sở dĩ như vậy là vì người học cần ở người thầy có kiến thức sâu, rộng 
có thể đáp ứng được những yêu cầu của người học nhưng số lượng giảng viên này có vẽ 
như đã “lệch chuẫn” so với yêu cầu mà bộ giáo dục đã đề ra. Ngoài ra trong nền giáo dục hệ 
cao đẳng và đại học hiện nay vẫn còn tình trạng các giảng viên học tại chức đứng lớp, việc 
đào tạo tại chức như thế nào thì mỗi chúng ta tự hiểu và tự đưa ra kết luận, trong bài viết 
này tôi không tiện nêu ra. Nhưng chúng ta có thể thấy trên thực tế số lượng giáo viên được 
đào tạo bài bản hàng năm đạt loại khá và giỏi khi ra trường không tìm được việc làm chiếm tỉ 
lệ không nhỏ, mặc dù họ học ở một số trường có uy tín như Đại học sư phạm Hà Nội và Đại 
học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, v.v. Trong khi số lượng giáo viên được đào tạo bài 
bản ấy phải làm những công việc trái ngành thì những người học tại chức, từ xa bổng dưng 
trở thành giảng viên. Số đối tượng này chỉ cần thông qua một lớp đào tạo cao học ở một 
trường nào đó mới mở “đang cần người học” hiển nhiên họ đủ chuẩn mà Bộ giáo dục Đào 
tạo đã đưa ra. Từ những thực trạng đó tôi đưa ra một số giải pháp sau. 
 
Giải pháp để gắn bằng cấp với chuyên môn 
 
Thứ nhất: đối với giảng viên từ cử nhân lên đến thạc sĩ phải cùng chuyên ngành, hoặc 
ngành thực sự gần vì mục đích của việc nâng cao trình độ là nhằm mục đích phục vụ cho 
công tác chuyên môn chứ không phải là chỉ cần bằng cấp đủ chuẫn. Đối với tiến sĩ có 
khuyến khích học cùng chuyên ngành, tuy nhiên trong các trường hợp đặc biệt không có 
cùng chuyên ngành thì có thể học trái ngành nhưng phải bổ túc kiến thức như hiện nay. 
Thứ hai: Tuyệt đối không sử dụng người học tại chức, từ xa, chuyên tu để cơ cấu làm giảng 
viên. Sở dĩ như vậy là vì các đối tượng này không thể đáp ứng được nhu cầu dạy học, trừ 
một số môn thực hành cần kinh nghiệm. 
 
Thứ ba: Bộ giáo dục phải có những quy định rõ ràng, người thực hiện các quy định phải chí 
công vô tư. Phải có các khung hình phạt nặng dành cho những người cố tình làm trái quy 
định. Bên cạnh đó phải có những chính sách thực sự dành cho ngành giáo dục. Có như vậy 
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thì nền giáo dục Việt Nam mới xứng tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới. Khi 
giáo dục được khẳng định thì nó sẽ góp phần làm cho nước nhà hưng thịnh.  
 
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003), Quyết định số 40/2003/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 

2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ về chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp 
chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa. 
 

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy. 

 
[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Đổi mới giáo dục Việt Nam, Luật Giáo dục và các văn bản mới 

nhất về các đề án giáo dục, quy chế tuyển sinh năm 2010, Nxb. Lao động, Hà Nội. 
 
[4] Vũ Hy Chương (chủ biên) (2002), Vấn đề tạo nguồn lực tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
 
[5] Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu (1979), Đường lối giáo dục xã hội chủ nghĩa, 

Nxb.Sự thật, Hà Nội. 
 
[6] Đảng cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội, Nxb.Sự thật, Hà Nội. 
 
Thông tin tác giả 
 
Võ Văn Dũng  
Học vị Thạc sĩ 
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang 
Địa chỉ 08 Cô Bắc, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa 
Điện thoại 0948 666 159 
Email: vovandungcdk@gmail.com 
 
 
 
 

Hộ
i n

gh
ị C

DIO
 Toà

n q
uố

c 2
01

2, 

ĐHQG-H
CM, 2

3-2
4/ 

8/ 
20

12

mailto:vovandungcdk@gmail.com



	MỨC ĐỘ
	3. Động từ
	2. Cấp độ - Nhóm
	ĐỘNG TỪ
	NHÓM
	ÁP DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CDIO TẠI ĐHQG-HCM:
	MÔ HÌNH - QUÁ TRÌNH - KẾT QUẢ - KHUYẾN NGHỊ
	Nguyễn Đức Nghĩa, Đoàn Thị Minh Trinh
	Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	Hồ Tấn Nhựt
	Đại học Công lập California, Northridge, Hoa Kỳ
	TÓM TẮT
	Đề xướng CDIO (CDIOTM) cung cấp một phương pháp tiếp cận tích hợp bao gồm Đề cương CDIO và Tiêu chuẩn CDIO để xác định các nhu cầu học tập của sinh viên đối với chương trình đào tạo và thiết kế chuỗi kinh nghiệm học tập để đáp ứng những nhu cầu này. Đ...
	Cụ thể, chúng tôi trình bày về: (i) mô hình áp dụng và triển khai CDIO ở ĐHQG-HCM; (ii) quá trình và kết quả áp dụng CDIO; (iii) các sản phẩm, khung chuẩn chung, và mô hình mẫu đúc kết và phát triển  từ việc áp dụng CDIO; (iv) tác động, thuận lợi, và ...
	Mục tiêu áp dụng và triển khai CDIO
	Áp dụng các yếu tố thành công
	Mô hình triển khai thí điểm CDIO
	Bảng 1: Mô hình triển khai thí điểm CDIO
	Mô hình áp dụng thí điểm CDIO
	QUÁ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ ÁP DỤNG CDIO
	Nhiệm vụ trọng tâm – Kế hoạch thí điểm và đúc kết áp dụng CDIO
	Hình 1: Áp dụng Đề cương CDIO cấp độ 4 như khung chuẩn đầu ra chi tiết
	Hình 2: Triển khai 12 tiêu chuẩn CDIO để phát triển CTĐT
	Bảng 2: Nhiệm vụ trọng tâm - Kế hoạch thí điểm và đúc kết áp dụng CDIO
	Các hoạt động và kết quả tổng thể, 2010-2012
	Các kết quả tổng thể đạt được trong các năm 2010-2012 được trình bày ở Bảng 3.
	Kết quả tự đánh giá theo 12 tiêu chuẩn CDIO
	CÁC SẢN PHẨM, KHUNG CHUẨN CHUNG, VÀ MÔ HÌNH MẪU ĐÚC KẾT
	Bảng 3: Các kết quả tổng thể, 2010-2012
	Bảng 4: Các sản phẩm, khung chuẩn chung,  và mô hình mẫu đúc kết
	NHỮNG TÁC ĐỘNG, THUẬN LỢI, VÀ CƠ HỘI CỦA VIỆC ÁP DỤNG CDIO
	Tác động của việc áp dụng CDIO
	Hình 3: Phương pháp tiếp cận CDIO và ĐBCL cấp chương trình                                       (phỏng theo P. Gray 2009)
	Thuận lợi của việc áp dụng CDIO
	Cơ hội của việc áp dụng CDIO
	NHỮNG BÀI HỌC VÀ THÁCH THỨC
	THÚC ĐẨY SỰ THAY ĐỔI VĂN HÓA VÀ TỒ CHỨC
	Bài học 1: Tạo động lực áp dụng những phương pháp tiên tiến
	nhằm phát triển CTĐT đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan
	Hình 4. Các bên liên quan chính yếu tham gia triển khai CDIO ở ĐHQG-HCM
	Bài học 3: Chia sẻ kết quả và kinh nghiệm
	Bài học 4: Tổ chức áp dụng CDIO và chính sách tài chính hỗ trợ
	Bài học 5: Mỗi cơ sở GDĐH cần có bộ phận chuyên trách về phát triển đào tạo
	KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CDIO
	Hình 6: Phân kỳ triển khai các tiêu chuẩn CDIO kết hợp với 12 yếu tố thành công
	của CDIO (phỏng theo S. Rouvrais & G. Landrac 2012)
	KẾT LUẬN
	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	PHỤ LỤC 1
	Tự đánh giá CTĐT ngành CNTT
	VIỆC TRIỂN KHAI CDIO Ở ĐHQGHN

	GIỚI THIỆU
	HIỆN TRẠNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
	ÁP DỤNG CDIO ĐỂ XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
	NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
	KHUYẾN NGHỊ
	1.1 Tác động chung của Đề án
	1.2 Lợi ích cho các đối tượng thụ hưởng kết quả của Đề án

	[2] CDIO.org. The CDIO Syllabus in Topical Form. Website http://cdio.org/benefits-cdio/cdio-syllabus/cdio-syllabus-topical-form.
	[3] CDIO.org. The CDIO Syllabus. Website http://cdio.org/framework-benefits/cdio-syllabus.
	[4] CDIO.org. The CDIO Implementation Kit . Website http://cdio.org/implementing-cdio-your-institution/ implementation-kit.
	[5] CDIO.org. Expert Advice on Starting a CDIO Program at Your Institution . Website http:// cdio.org/implementing-cdio-your-institution/startup-advice.
	[6] CDIO.org. Ready to Engineer. Powerpoint Presentation. Website http:// cdio.org.
	[7] David C Levy. First and fourth year design-build team projects: a comparison. PowerPoint Presentation. School of Electrical and Information Engineering. The University of Sydney.
	[8] Edward F. Crawley (2001). The CDIO Syllabus -A Statement of Goals for Undergraduate Engineering Education. Tháng 12/2001. Website http://www.cdio.org.
	[9] Edward F. Crawley (2002). Creating the cdio syllabus, a universal template for Engineering education. IEE 2002.
	[10] Geoff Cunningham. Development of a Requirement Specification for CDIO Workspaces. Website http://cdio.org.
	[11] Göran Gustafsson. First-year introductory courses as a means to develop conceive – design – implement – operate skills in engineering education programmes. Dept of Product and Production Development, Chalmers University of Technology, Göteborg, S...
	[12] Göran Gustafsson. Towards a New Model for First-Year Introductory Courses in Engineering Education Programmes. Dept of Product and Production Development, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
	[13] Göran Gustafsson. Experiences from the transformation of an engineering education introductory PROJECT DESIGN course into a project design-build-test course. Department of Product and Production Development. Chalmers University of Technology. SWE...
	[14] H.P Wallin & Sören Östlund (2002).CDIO Workshops and Laboratories Survey  for  the Vehicle Engineering Program  at Royal Institute of Technology, KTH. Department of Vehicle Engineering. Royal Institute of Technology.
	[19] Edward F. Crawley, Johan Malqvist, Soren Ostlund, Doris Brodeur. Rethinking Engineering Education. Springer. 2007 (Bản dịch tiếng Việt 2010 Hồ Tấn Nhựt và đoàn Thị Minh Trinh) .
	Đề cương và kế hoạch chi tiết giúp sinh viên chủ động: Không giống như trước đây việc giảng dạy dài hay ngắn là tùy hứng, thì việc áp dụng phương pháp giảng dạy mới đòi hỏi việc phân chia thời lượng rõ ràng ngày từ đầu để đảm bảo việc dạy đủ và đúng n...
	Tạo điều kiện để sinh viên chủ động tìm hiểu và tự học: Việc giảng dạy không còn làm truyền thụ một chiều mà người dạy chỉ trình bày các vấn đề cơ bản nhất rồi nêu các vấn đề và hướng dẫn cho phép sinh viên thảo luận cùng nhau và “động não” ngay tại l...
	Giúp sinh viên biết cách áp dụng kiến thức học trong thực tế: Các chủ đề trình bày thêm trong các bài giảng thường liên quan với thực tế kỹ thuật giúp sinh viên thấy rõ kiến thực học dùng để làm gì trong công việc tương lai.
	BK-Elearning và “học mọi nơi, mọi lúc”: Việc học tập, thảo luận của sinh viên có thể thực hiện được nhờ vào hệ thống BK-Elearning của Trường Đại Học Bách Khoa rất nhiều. Thời gian trên lớp hạn chế nhiều cho việc thảo luận giữa các sinh viên và giữa ng...
	Các biện pháp trên khuyến khích sinh viên học tập tích cực hơn, hứng thú hơn với môn học và đạt kết quả tốt hơn so với các năm trước.

	GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
	THẢO LUẬN

	3.1   LÀM VIỆC THEO NHÓM
	3.1.1 Hình thành nhóm làm việc hiệu quả
	3.2   GIAO TIẾP
	3.3   GIAO TIẾP SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ
	4- ÁP DỤNG KIẾN THỨC KTĐN ĐỂ ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO XÃ HỘI BẰNG CÁC NĂNG LỰC C-D-I-E
	4.1   BỐI CẢNH XÃ HỘI VÀ NGOẠI CẢNH
	4.2   BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP VÀ KINH DOANH
	4.3   HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
	4.4   XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN/DỰ ÁN HAY CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
	4.5   THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN / DỰ ÁN HAY CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
	4.6   ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN / DỰ ÁN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

	[8] 基于CDIO教育理念的高职院校国际贸易人才培养模式的构建与实践. 汕头大学 顾佩华 陆小华
	Khảo cứu cải cách giáo dục kinh tế và mậu dịch quốc tế theo mô hình CDIO).Tiêu Hiểu Tùng,…
	[14] Sổ tay doanh trí: PDCA - Plan Do Check Act - Tôn chỉ của mọi thay đổi
	4.1    BỐI CẢNH XÃ HỘI VÀ NGOẠI CẢNH
	TÓM TẮT
	TỪ KHÓA
	GIỚI THIỆU
	TRIỂN KHAI
	Quy Trình Triển Khai
	Thiết Kế Bản Khảo Sát
	Ghi Nhận Kết Quả

	PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
	Phân Tích Ý Kiến Sau Một Năm Triển Khai CDIO
	Mặt Đạt Được
	Mặt Hạn Chế

	Xử Lý Ý Kiến Phản Hồi của Sinh Viên Sau Các Môn Học

	KẾT LUẬN
	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	GIỚI THIỆU
	SỰ TÍCH HỢP TRONG CDIO
	XÁC ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA CHO MÔN HỌC
	CÁC MỨC ĐỘ TRI THỨC
	CÁC ĐỘNG TỪ CỤ THỂ DIỄN ĐẠT CHO TỪNG MỨC ĐỘ

	SỰ TƯƠNG HỢP TRONG HÌNH THÀNH TRI THỨC
	Các hoạt động dạy và học
	Đánh giá hiệu quả học tập

	ĐỀ CƯƠNG MẪU
	KẾT LUẬN

	Phát huy sáng tạo:
	THEO CẤU TRÚC ĐỀ CƯƠNG CDIO
	CHO MỘT SỐ NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
	CỦA ĐHQG-HCM
	Đoàn Thị Minh Trinh, Đoàn Ngọc Khiêm
	Liên hệ: dtmtrinh@vnuhcm.edu.vn
	Ban Đại học và Sau đại học, ĐHQG-HCM
	TÓM TẮT
	TỪ KHÓA
	Chuẩn đầu ra, áp dụng Đề cương CDIO, khung chuẩn đầu ra, ĐHQG-HCM.
	GIỚI THIỆU
	VAI TRÒ CỦA ĐỀ CƯƠNG CDIO ĐỐI VỚI GIÁO DỤC KỸ THUẬT
	Cấu trúc và nội dung Đề cương CDIO phiên bản 2 (v.2)
	Hình 1: Hình thành cấu trúc Đề cương CDIO chi tiết cấp độ 1 (phỏng theo [3])
	Bảng 1: Đề cương CDIO cấp độ 3, cấp độ 4 và chuẩn đầu ra
	ĐỀ CƯƠNG CDIO VÀ KHUNG CHUẨN ĐẦU RA KHÁI QUÁT
	Nguyên lý xây dựng chuẩn đầu ra dựa trên Đề cương CDIO/ khung chuẩn đầu ra
	Đề cương CDIO và khung chuẩn đầu ra khái quát
	KHUNG CHUẨN ĐẦU RA NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT
	Bảng 3: So sánh Đề cương CDIO cấp độ 2
	Bảng 4: Tiêu chí về chuẩn đầu ra của các tiêu chuẩn kiểm định chương trình kỹ thuật
	Bảng 5: Đề cương CDIO và định hướng nghề nghiệp kỹ sư (phỏng theo [3])
	ÁP DỤNG THÍCH ỨNG ĐỀ CƯƠNG CDIO
	CHO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NGOÀI LĨNH VỰC KỸ THUẬT
	Áp dụng nguyên mẫu cấu trúc 4 mục chuẩn đầu ra của Đề cương CDIO
	Bảng 6: Chuẩn đầu ra chương trình Kinh tế đối ngoại, ĐHQG-HN [16]
	Áp dụng thích ứng cấu trúc chuẩn đầu ra của Đề cương CDIO
	Bảng 7: Minh họa sửa đổi cấu trúc chuẩn đầu ra, cách thức 1
	Bảng 8: Minh họa áp dụng thích ứng cấu trúc chuẩn đầu ra, cách thức 2
	KHUNG CHUẨN ĐẦU RA NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO, CẤP ĐỘ 2
	KHUNG CHUẨN ĐẦU RA NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO, CẤP ĐỘ 3
	Bảng 9: Khung chuẩn đầu ra các nhóm ngành, cấp độ 2 (phỏng theo [6])
	KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
	TÀI LIỆU THAM KHẢO



