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I. GIỚI THIỆU CDIO



I.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH

Tƣ̀ những năm 1980 – 1990 bắt đầu xem xét lại tình

trạng giáo dục kỹ thuật đƣơng thời:

● Coi trọng giảng dạy lý thuyết nhƣ các môn khoa

học cơ bản, kỹ thuật cơ sở mà không đề cao nền tảng

thực hành nhƣ kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp, làm

việc theo nhóm va ̀ kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình

va ̀ hệ thống.

● Do đó hình thành 2 chƣơng trình giảng dạy đại

học mâu thuẩn nhau: chƣơng trình giảng dạy thiên vê ̀ lý

thuyết và chƣơng trình giảng dạy thiên về thực hành.





Đòi hỏi doanh nghiệp va ̀ mục đích giáo dục kỹ thuật là đáp

ứng yêu cầu học tập sinh viên để họ trở thành ky ̃ sƣ: có kiến

thức chuyên môn, ý thức xa ̃ hội va ̀  thiên hướng sáng tạo. 

Đây là sƣ̣ kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng cá

nhân, nghê ̀ nghiệp, ky ̃ năng làm việc nhóm va ̀ có năng lực Hình

thành ý tƣởng (Conceive) – Thiết kê ́ (Design) – Triển khai

(Impliment) – Vận hành (Operate) sản phẩm, hê ̣ thống, quy trình

phức tạp, có gia ́ trị gia tăng.

Thách thức là thay đổi công nghê ̣ giáo dục để giải tỏa mâu

thuẩn này va ̀ là cơ sở hình thành phƣơng pháp tiếp cận CDIO.

Đê ̉ làm đƣợc điều đo ́ phải có phƣơng pháp tiếp cận toàn diện

CDIO để cải tiến chƣơng trình đào tạo, cải tiến việc giảng dạy va ̀

học tập, cải tiến không gian học tập va ̀ đƣợc hô ̃ trợ bởi quy trình

đánh gia ́ va ̀ kiểm định chặt che ̉ → cải tiến một cách đáng kê ̉ chất

lƣợng va ̀ bản chất giáo dục kỹ thuật ở bậc đại học.
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I.2 KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI

Đầu tiên triển khai tại 4 trƣờng:

► Chalmers University of Technology in Gotebord

► KTH Royal Institute of Technology

► Linkoping University

► Massachusetts Institute of Technology

Hiện tại mở rộng hơn 50 trƣờng thuộc hơn 25 quôc

gia trên thế giới.

Đại học Quốc gia trở thành thành viên của tổ chức này.

http://www.cdio.org/cdio-collaborators
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II ĐỀ CƢƠNG VÀ TIÊU CHUẨN CDIO

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

1. Sinh viên kỹ thuật nên đạt đƣợc các kiến thức, kỹ

năng, thái độ toàn diện nào khi rời khỏi trƣờng đại

học và đạt đƣợc trình độ năng lực nào? Đề cƣơng

CDIO.

2. Làm thế nào để chúng ta làm việc tốt hơn để sinh

viên đạt đƣợc những trình độ năng lực đó? Tiêu

chuẩn CDIO.



II.1 ĐỀ CƢƠNG CDIO

Đê ̀ cương CDIO ở cấp đô ̣ 1 bao gồm 4 mục:

1. Kiến thức và lập luận kỹ thuật

2. Kỹ năng cá nhân, nghê ̀ nghiệp và các tố chất

3. Kỹ năng giao tiếp: làm việc theo nhóm và giao tiếp

4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành hệ 

thống trong bối cảnh doanh nghiệp và xa ̃ hội.



Đề cƣơng CDIO ở cấp độ 2



ĐỀ CƢƠNG CDIO CẤP ĐỘ 3



ĐỀ CƢƠNG CDIO CẤP ĐỘ 4



Chuyển trình độ năng lực mong muốn thành đề 

cƣơng CDIO mức độ 4

Sau khi khảo sát các thành phần liên quan ta thu được trình

đô ̣ năng lực hiện có và mong muốn. 

Sử dụng Bloom Taxonomy để xác định chuẩn đầu ra cấp đô ̣ 4 

theo trình độ năng lực mong muốn theo kết quả khảo sát. Các

mức:

0, 1. Không đạt

2. Biết

3. Hiểu

4. Ứng dụng và phân tích

5. Tổng hợp và đánh gia ́

Theo chuan dau ra cap 4 ta gan vao tung mon hoc cu the.



Đề cƣơng CDIO tƣơng quan tiêu chuẩn ABET



II.2 TIÊU CHUẨN CDIO



TIÊU CHUẨN CDIO (tiếp theo)



III CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍCH HỢP

Đê ̉ đạt được mục tiêu kép là đảm bảo kiến thức khoa học kỹ

thuật nền tảng đồng thời có nhiều kỹ năng cá nhân, nghê ̀

nghiệp, giao tiếp và làm việc nhóm, có khả năng kiến tạo sản

phẩm, hệ thống, quy trình đòi hỏi phải cải tiến chương trình

đào tạo thành chương trình đào tạo tích hợp. Cải cách việc

dạy và học, tái bô ́ trí không gian làm việc và đánh gia ́ kết quả

học tập sinh viên theo mức độ chuẩn đầu ra môn học và cả

chương trình.



III.1 ĐẶC TÍNH CỦA MỘT CTDT TÍCH HỢP

1. Chương trình đào tạo được tổ chức qua các môn học. Tuy

nhiên, chương trình đào tạo được tái cấu trúc sao cho các

môn học kết nối và hỗ trợ lẫn nhau hơn

2. Các kỹ năng cá nhân, giao tiếp, kiến tạo sản phẩm, quy

trình và hệ thống được TÍCH HỢP chặt chẽ vào các môn

học.

3. Mỗi môn học hoặc trải nghiệm học tập đặt ra các chuẩn

đầu ra cụ thể về kiến thức chuyên môn, về các kỹ năng cá

nhân và giao tiếp, kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ

thống.

4. Thiết kế CTĐT là một kế hoạch rõ ràng được toàn thể

giảng viên của chương trình tiếp nhận và làm chủ.



III.2 QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ CTDT



III.3 ĐỐI SÁNH CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO



GÁN CÁC KỸ NĂNG VÀO TRONG CẤU TRÚC CTDT



SẮP XẾP TRÌNH TỰ CÁC MÔN HỌC



TRÌNH TỰ TRẢI NGHIỆM CÁC KỸ NĂNG



ĐỐI SÁNH PHƢƠNG PHÁP DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ



III.4 CẤU TRÚC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO









Cấu trúc đào tạo đại học Châu Âu



Học tập qua trải nghiệm

Solar-driven aircraft, KTH

Nano satellites, MIT

Walking robot, LiU Formula Student, 

Chalmers

Trong khi thực hiện các đồ án, nhất 

là đồ án tốt nghiệp cần sự hỗ trợ

của các doanh nghiệp



IV. ĐỀ ÁN CDIO KHOA CƠ KHÍ



Đơn vị hợp tác

• Ban chỉ đạo đề án của ĐHQG TPHCM

• Ban chỉ đạo đề án CDIO khoa CNTT trƣờng 

ĐHKHTN TPHCM

• Hiệp hội CDIO quốc tế (http://www.cdio.org)

• Ban Giám hiệu trƣờng ĐHBK TPHCM

• Các bên liên quan: doanh nghiệp, hiệp hội 

chuyên ngành, cựu sinh viên, các phòng ban nhƣ 

Đào tạo, Tài chính, các đơn vị đào tạo ngành Cơ 

khí trong nƣớc…

• Ban cố vấn, đánh giá và giám sát đề án (do 

ĐHQG giới thiệu)

http://www.cdio.org/
Picture 024.jpg
Picture 024.jpg
Picture 024.jpg


1. Yêu cầu của xã hội về kỹ năng của nguời kỹ sư

2. Xu hướng thế giới về CDIO

3. Nâng cao chất lượng đào tạo đại học

4. Chỉ đạo của ĐHQG về triển khai thí điểm CDIO 

iV.1 SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG VÀ THỰC 

HIỆN ĐỀ ÁN



Mục tiêu

1. Nâng cao năng lực của sinh viên theo học chƣơng

trình Kỹ thuật chế tạo tại khoa cơ khí, theo hƣớng

tăng cƣờng năng lực thực hành, đáp ứng các tiêu

chuẩn CDIO, có khả năng làm việc tại các công ty

đạt trình độ quốc tế.

2. Nâng cao năng lực, nhận thức của cán bộ lãnh đạo,

nhân viên, giảng viên khoa cơ khí về chƣơng trình

đào tạo theo chuẩn CDIO.



IV.2 ĐỐI SÁNH CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO 

TẠO VỚI TIÊU CHUẨN CDIO 





IV.3  PHẠM VI TRIỂN KHAI

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,

Bước 2: Triển khai mở rộng cho toàn ngành Kỹ thuật chế

tạo



Số lượng sinh viên và môn học được triển khai mỗi

năm dự kiến như sau (trên thực tế có thể nhiều

hơn):

Phạm vi triển khai



IV.4 CHIẾN LƢỢC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

 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 chuẩn 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].

 Các kết quả đạt được phải mang tính bền vững,

được tiếp tục nhân rộng sau khi đề án kết thúc.



Các giai đoạn thực hiện (3 giai đoạn):

 Giai đoạn 1 (Năm thứ 1 và năm thứ 2) - Xây dựng

chương trình, tập huấn nâng cao năng lực (Khởi động)

– Nâng cao năng lực cho nhóm triển khai dự án.

– Hoàn tất chuẩn đầu ra CDIO cho chương trình đào tạo

và các môn học ngành kỹ thuật chế tạo.

– Bước đầu xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn

CDIO.

– Bước đầu đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng

dạy học chủ động.

– Nâng cao nhận thức về CDIO cho CBQL, GV toàn

khoa cơ khí.

– Tiến hành dạy thí điểm một số môn học theo phương

pháp học tập trải nghiệm tích hợp.



Các giai đoạn thực hiện:

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 (Tăng tốc)

1. Tiếp tục xây dựng và hoàn tất chương trình đào tạo

ngành kỹ thuật chế tạo theo chuẩn CDIO.

2. Đổi mới CSVC phục vụ Thiết kế - Triển khai.

3. Tiến hành giảng dạy theo chương trình đào tạo mới.

4. Tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên (về

phương pháp dạy học chủ động, đảm bảo các trải

nghiệm học tập tích hợp cho sinh viên).

5. Tiếp tục nâng cao nhận thức về CDIO, hình thành

phong trào đổi mới rộng khắp trong toàn khoa.

6. Đánh giá và hoàn thiện các môn học theo các phương

pháp học tập mới đáp ứng các chuẩn đầu ra CDIO.

7. Đánh giá chương trình theo từng giai đoạn



Các giai đoạn thực hiện:

Giai đoạn 3 (Năm thứ 7 đến năm thứ 8) – Hoàn thiện,

đánh giá chương trình đào tạo và tổng kết đề án (Về

đích)

1. Tiếp tục giảng dạy theo chương trình đào tạo mới.

2. Tiến hành các hoạt động đánh giá hiệu quả của chương

trình đào tạo

3. Tiến hành các hoạt động đánh giá, kiểm định dự án.

4. Tiến hành các hoạt động tăng cường tính bền vững,

nhân rộng kết quả của dự án.



IV.5 GIẢI PHÁP/ KẾT QUẢ (6 giải pháp, 12 Stad)

 Các nhóm giải pháp trọng yếu cần đảm bảo để CTĐT đạt 

chuẩn đầu ra CDIO: 

 Phát triển CTĐTT

 Cung cấp kỹ năng Thiết kế - Triển khai, CSVC phục vụ 

Thiết kế - Triển khai

 Đổi mới Phương pháp Dạy và Học 

 Phát triển Giảng viên

 Đánh Giá và Kiểm định cấp Chương trình

 Các hoạt động hỗ trợ



Giải pháp 1. Phát triển chương trình đào tạo (CDIO

Standard 2,3,4)

Kết quả đạt đƣợc:

1. Chuẩn đầu ra thích ứng Đề cương CDIO của chương

trình đào tạo ngành Kỹ thuật chế tạo được thiết lập (Std

2).

2. Chương trình đào tạo theo phương pháp tích hợp được

thiết kế với chuẩn đầu ra cho từng môn học, nhằm đạt

được các kỹ năng yêu cầu (Std 3).

3. Môn học giới thiệu ngành được thiết kế và đưa vào

chương trình đào tạo (Std 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 Std 1).



Giải pháp / Kết quả

Giải pháp 2. Cung cấp kỹ năng Thiết kế-Chế tạo, CSVC

phục vụ Thiết kế-Chế tạo (CDIO Standard 5, 6)

Kết quả đạt đƣợc:

1. Các đồ án thực hành (trình độ cơ bản) được thiết kế và

tổ chức giảng dạy kết hợp với môn Giới thiệu ngành

cho SV năm 1, 2 (Std 5).

2. Môn học/Đồ án thực hành (trình độ nâng cao) được

thiết kế và tổ chức giảng dạy cho SV các năm cuối (Std

5).

3. Các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm được tái thiết

kế (Std 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 chuẩn CDIO được nâng cao (1 phần của Std 1).



Giải pháp/ Kết quả

Giải pháp 3. Đổi mới phương pháp dạy và học (CDIO Standard

7,8)

Kết quả đạt đƣợc:

1. Kỹ năng giảng dạy cung cấp các trải nghiệm học tập tích hợp

và môi trường học tập chủ động của GV ngành kỹ thuật chế

tạo được nâng cao (Std 7, Std 8).

2. Các môn học có bài tập lớn/báo cáo Seminar đưa vào

chương trình đào tạo (Std 7).

3. Môi trường dạy và học chủ động được thiết lập (Std 8).

4. Nhận thức về các phương pháp giảng dạy cung cấp các trải

nghiệm tích hợp và môi trường học tập chủ động của CBQL

và GV khoa cơ khí được nâng cao (1 phần Std 1).

5. Trung tâm từ liệu về dạy học chủ động được xây dựng (gồm

bài giảng, bài thi, kiểm tra, sách, ebook, CD, báo cáo, mô

hình…)



Giải pháp/ Kết quả

Giải pháp 4. Phát triển giảng viên (CDIO Standard 9,10)

Kết quả đạt đƣợc:

1. Giảng viên được nâng cao năng lực theo chuẩn CDIO

(Std 9).

2. GV được nâng cao năng lực giảng dạy (Std 10).



Giải pháp/ Kết quả

Giải pháp 5. Đánh giá và Kiểm định chương trình (CDIO

Standard 11,12)

Kết quả đạt đƣợc:

1. Năng lực của nhóm dự án và giảng viên về các phương

pháp đánh giá được nâng cao (Std 11, 12).

2. Nguồn tư liệu tham khảo về các phương pháp, công cụ,

biểu mẫu đánh giá được xây dựng (Std 11, 12).

3. Các phương pháp, công cụ, biểu mẫu đánh giá sinh viên

chương trình Kỹ thuật chế tạo được xây dựng (Std 11).

4. Các phương pháp đánh giá chương trình được chọn lựa

và triển khai (Std 12) .

5. Chương trình đào tạo được cải tiến liên tục (Std 12).



Giải pháp/ Kết quả

Giải pháp 6. Các hoạt động hỗ trợ (CDIO Standard 1)

Kết quả đạt đƣợc:

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… (Std 1).

2. Các văn bản cam kết, quy định triển khai cấp trường,

khoa được ký kết và công bố (Std 1).

3. Xây dựng website, diễn đàn về các hoạt động triển khai

CDIO (Std 1).

4. Các hội thảo được tổ chức để nâng cao nhận thức, năng

lực cho CBQL, GV (Std 1).

5. Phổ biến những sản phẩm đề án CDIO qua website, hội

nghị, tài liệu in ấn…



IV.6 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Hai năm đầu tiên thực hiện đề án, sẽ ứng dụng phương

pháp dạy học chủ động vào 2-4 môn cho sinh viên.

2. Các năm tiếp theo, mỗi năm sẽ tiếp tục điều chỉnh cho

khoảng 6-7 môn chuyên ngành và cơ sở. Trong đó môn

Giới thiệu ngành sẽ được thiết kế và đưa vào chương

trình đào tạo năm thứ nhất cho sinh viên.

3. Năm 1, 2, 3 chỉ triển khai đề án trong phạm vi là 3 lớp

kỹ sư tài năng. Bắt đầu từ năm thứ 4, các môn triển

khai thành công sẽ được áp dụng đại trà cho sinh viên

các lớp khác của toàn ngành cơ khí chế tạo.

4. Từ năm thứ 6, 7, 8 áp dụng giảng dạy các môn học có

trong chương trình kỹ thuật chế tạo cho sinh viên trong

và ngoài khoa cơ khí.



IV.8 TÁC ĐỘNG VÀ LỢI  ÍCH CỦA KẾT QUẢ ĐỀ 

ÁN 

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.



Đối với trƣờng ĐHBK TPHCM 

Đề án mang lại một số lợi ích sau đây:

 Xây dựng được một chương trình đào tạo đạt chuẩn

quốc tế (chuẩn CDIO)

 Xây dựng được một chuẩn đầu ra có cơ sở khoa học,

được sự ủng hộ của nhiều đối tượng liên quan (giảng

viên, sinh viên, doanh nghiệp, cưụ sinh viên…).

 Xây dựng được những chính sách, quy định về phát

triển đội ngũ giảng viên, quy chế đánh giá học tập, 

chương trình…

 Mở rộng mối quan hệ với các trường đại học quốc tế;

nâng cao vị thế, uy tín của trường trong nước lẫn ngoài

nước.



Đối với khoa cơ khí

1. Xây dựng được một chương trình đào tạo chất

lượng quốc tế, được công nhận bởi các tổ chức,

trường đại học quốc tế.

2. Xây dựng được một môi trường dạy học chủ động

trong toàn khoa.

3. Xây dựng được chương trình bồi dưỡng, nâng cao

năng lực cho giảng viên.

4. Không gian làm việc được tái thiết kế hỗ trợ cho

các phương pháp dạy và học tiên tiến.

5. Thắt chặt mối quan hệ với các doanh nghiệp, gắn

liền đào tạo với thực tiễn sản xuất.

6. Cac mon hoc va chuong trinh duoc danh gia.



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 doanh nghiệp

1. Là một trong các bên liên quan. Các đô ̀ án tốt nghiệp gắn

liền với các doanh nghiệp.

2. Đơn vị thu ̣ hưởng kết quả đào tạo là sử dụng các kỹ sư : có

kiến thức chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng cá nhân, nghê ̀

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.

Khoa CK- Ke hoach 2010.doc
CapstoneDesign_paper6.pdf


Đối với đội ngũ giảng viên tham gia giang day

 Nâng cao nhận thức, tầm nhìn về giáo dục đại học.

 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 “mềm” cần thiết để thành

công trong công việc và cuộc sống.



Đối với sinh viên

 Được tham gia vào một môi trường học tập chủ

động.

 Được rèn luyện các kỹ năng mềm 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.


