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Xác lập 
mục tiêu và 

CĐR 

Yêu cầu từ các tổ chức độc lập 
• Chính phủ: Luật GD... 
• Cơ quan quản lý: quy chế, hướng dẫn… 
• Các HH nghề nghiệp: ABET, AACSB… 
• Các tổ chức nghiên cứu… 

Y/c và nhu cầu từ các bên liên quan  
• Nhà trường, các giảng viên 
• Đại diện các tổ chức sử dụng SVTN  
• Các cựu sinh viên 
• Các sinh viên 

Xây dựng 
CTĐT 

Thực hiện 
CTĐT 

Đánh giá 
CTĐT 

Phát triển CTĐT đáp ứng CĐR, theo CDIO 



•  Cấp độ 1/ cấp độ X  è Mục tiêu tổng quát CTĐT 
(bao gồm các chủ đề nhóm 1., 4.) 

•  Cấp độ 2/ cấp độ X.x  è Mục tiêu cụ thể CTĐT 
(tuyên bố với các tổ chức kiểm định) 

•  Cấp độ 3/ cấp độ X.x.x  è CĐR cấp CTĐT 
(để phân nhiệm cho các môn học) 

•  Cấp độ 4/ cấp độ X.x.x.x  è CĐR cấp CTĐT, cấp môn học 
(để dạy và học, và đánh giá) 

Danh sách chủ đề CĐR toàn diện nhất …có nội dung và cấu 
trúc dựa trên cách thức thực hiện CĐR  
è khung chuẩn: thiết kế CTĐT - giảng dạy - đánh giá học tập 

Quy trình Xây dựng CĐR theo CDIO 



Sinh viên TN ngành QTKD 

Thí dụ Ngành QTKD: 
Mục tiêu ĐT tổng quát (X.) 

Ready to Engineer 
Conceiving - Designing - Implementing - Operating 

complex value-added engineering products, processes, and 
systems in a modern team-based environment 

 

nắm vững kiến thức nền tảng về QTKD đối với các loại hình 
doanh nghiệp (nhóm chủ đề 1) 

có năng lực xây dựng (D), thực hiện (I), và đánh giá các dự án 
kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong môi trường 
quốc tế (nhóm chủ đề 4) 



SVTN ngành QTKD 
1. Có kiến thức và lập luận về ngành QTKD 

 1.1 Có kiến thức toán học và khoa học cơ bản thuộc ngành QTKD 
 1.2 Có kiến thức cơ sở ngành QTKD 
 1.3 Có kiến thức chuyên ngành, phương pháp và công cụ QTKD 
 1.4 Có kiến thức lý luận chính trị  

2. Có kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, và phẩm chất  
 2.1 Có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề QTKD 
 2.2 Có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá kiến thức  
 2.3 Có khả năng tư duy tầm hệ thống 
 2.4 Có nhận thức, tư tưởng và tinh thần học tập  
 2.5 Thể hiện đạo đức, công bằng và các trách nhiệm khác 

3. Có kỹ năng giao tiếp: làm việc nhóm và giao tiếp 
 3.1 Có khả năng làm việc trong nhóm nhỏ và vừa 
 3.2 Có các kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong QTKD 
 3.3 Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong các dự án KD với đối tác nước ngoài 

4. Có năng lực thực hành trong ngành QTKD  
 4.1 Thể hiện nhận thức về bối cảnh bên ngoài, xã hội và môi trường  
 4.2 Thể hiện nhận thức về quản lý dự án và thực tiễn KD 
 4.3 Có năng lực hình thành ý tưởng cho giải pháp KD 
 4.4 Có năng lực xây dựng dự án kinh doanh trong DN vừa và nhỏ 
 4.5 Có năng lực thực hiện dự án KD nhỏ 

                ... 

Thí dụ Ngành QTKD:  
Mục tiêu ĐT cụ thể (X.x) (phục vụ kiểm định) 



1. Có kiến thức và lập luận về ngành QTKD 
   1.1 Có kiến thức toán học và khoa học cơ bản thuộc ngành QTKD 
         1.1.1 Toán (bao gồm Xác suất thống kê)  
         1.1.2 … 
… 
2. Có kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp 
    2.1 Có khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề QTKD 
          2.1.1 Xác định và trình bày vấn đề (4.0) 
… 
3. Có kỹ năng giao tiếp: làm việc nhóm và giao tiếp 
    3.1 Có khả năng làm việc trong nhóm nhỏ và vừa 
         3.1.1 Tổ chức nhóm (4.0) 
         3.1.2 Hoạt động nhóm (4.0) 
… 
3.2 Có các kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong QTKD 
… 
        3.2.3 Giao tiếp bằng văn bản (4.0) 
… 
4. Có năng lực thực hành trong ngành QTKD 
… 

Thí dụ Ngành QTKD:  
Chuẩn đầu ra CTĐT (X.x.x) 

 

Danh sách MH 



Có thể  
lãnh đạo  

hoặc  
phát minh  

trong 
Có kỹ năng 

thực hành và 
triển khai trong 

Có thể hiểu 
và giải thích 

Có thể tham gia vào  
và đóng góp cho  

Có trải nghiệm qua hoặc gặp qua 

Thang  
trình độ năng lực 

Khả  
năng  

Đánh giá 
Khả năng 
Tổng hợp 
Khả năng 
Phân tích 

Khả năng Áp dụng 
Khả năng Hiểu 
Khả năng Nhớ 

Khả  
năng 
Ứng xử 

Khả năng 
Tổ chức 

Khả năng  
Đánh giá 

Khả năng Phản hồi  
hiện tượng 

Khả năng Tiếp nhận  
hiện trượng 

Khả năng  
Sáng chế 
Khả năng 
Thích ứng 

Thành thạo  
kỹ năng phức tạp 

Thuần thục 
Khả năng Làm theo  

hướng dẫn 
Khả năng Thiết lập 

Khả năng Nhận thức 
Kỹ năng Nhận thức 

(Bloom, 1956) 
Kỹ năng Cảm xúc 

(Krathwohl, Bloom, masia, 
1973) 

Kỹ năng Hành vi 
(Simpson, 1972) 

1 

2 
3 

4 

5 

Phân loại học tập 

Thang trình độ năng lực 



Khả  
năng  

Đánh giá 

Khả năng 
Tổng hợp 

Khả năng 
Phân tích 

Khả năng Áp dụng 

Khả năng Hiểu 

Khả năng Nhớ 

Kỹ năng Nhận thức 
(Bloom, 1956) 

1 

2 

3 

4 

5 

Thang  
trình độ năng lực (MIT) 

Có thể  
lãnh đạo  

hoặc  
phát minh  

trong 

Có kỹ năng 
thực hành và 

triển khai trong 

Có thể hiểu 
và giải thích 

Có thể tham gia vào  
và đóng góp cho  

Có trải nghiệm qua/ gặp qua 

Thang trình độ năng lực 

Thang TĐNL của MIT: năng lực tổng hợp 


