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THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CDIO CHO CHƢƠNG TRÌNH 

KỸ THUẬT CHẾ TẠO QUA 2 NĂM TRIỂN KHAI 

Nguyễn Hữu Lộc, Trƣơng Chí Hiền, Trần Thiên Phúc  và nhóm CDIO 

 

Tóm tắt 

Theo quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 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 2 năm và kết thúc giai đoạn 1: Xây dựng 

chương trình, tập huấn nâng cao năng lực, bao gồm các công việc sau: 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 

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 

CBQL, GV 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 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 2 năm triển khai… 

I. Nguyên nhân hình thành và mục tiêu đề án 

T  nh ng năm 1980 – 1990 các nhà đào tạo thế giới   t đầu xem x t lại tình trạng giáo 

dục kỹ thuật đương th i: với hiện trạng - coi trọng giảng dạy l  thuyết như các môn toán và khoa 

học cơ  ản  kỹ thuật cơ s  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 thi n về l  thuyết và chương trình giảng dạy thi n về thực hành. 

 

Hình 1. Tiến trình thay đổi giáo dục kỹ thuật 
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Theo Ngân hàng Thế giới: thế kỷ 21 là kỷ nguyên của kinh tế dựa vào kỹ năng. Năng lực 

của con ngư i được đánh giá tr n 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 tr  thành (Learn to be), học để chung sống (Learn to live with other), học để 

làm (Learn to do).  

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 vi n khi ra trư ng cần phải có các kỹ năng cá nhân  kỹ 

năng giao tiếp  làm việc theo nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề. 

 Do đó với đ i h i của doanh nghiệp và mục đích giáo dục kỹ thuật là đáp ứng y u cầu 

học tập sinh vi n để họ tr  thành kỹ sư  có  iến th c ch y n   n,   th c    h i     thi n hư ng 

  ng t o. Đây là sự kết hợp gi a kiến thức chuy n môn  kỹ năng cá nhân  nghề nghiệp  kỹ năng 

làm việc nhóm và có năng lực  ình thành   tư ng  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 t a mâu thuẩn này và là cơ s  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 h  trợ   i 

quy trình đánh giá và kiểm định chặt ch    cải tiến một cách đáng kể chất lượng và  ản chất 

giáo dục kỹ thuật    ậc đại học.  

Theo phương pháp tiếp cận CDIO phải trả l i 2 câu h i: 

1. Sinh vi n kỹ thuật n n đạt được các kiến thức  kỹ năng  thái độ toàn diện nào khi r i 

kh i trư ng đại học và đạt được trình độ năng lực nào? (Tc. 1-2) 

2.  àm thế nào để chúng ta làm việc tốt hơn để sinh vi n đạt được nh ng  trình độ năng 

lực đó? (Tc. 3-12). 

Mục tiêu chung của đề án:  

1. Nâng cao năng lực của sinh vi n khoa cơ khí Đ BK TP CM  góp phần cung cấp 

cho đất nước Việt Nam nguồn nhân lực kỹ sư đạt chuẩn quốc tế, có khả năng hình 

thành   tư ng 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 cư ng 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 vi n khoa cơ khí 

về chương trình đào tạo theo CDIO. 

II. Thời gian triển khai 

Quá trình triển khai đề án triển khai trong 8 năm  gồm 3 giai đoạn: 
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 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 

kh p 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 t ng 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 cư ng tính bền v ng, nhân rộng kết quả của dự 

án. 

III. 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 trư ng, khoa, sinh viên, 

cựu sinh viên, doanh nghiệp…. Chiến lƣợc thực hiện đề án như sau:   

 Nâng cao nhận thức  năng lực của tất cả các thành phần liên quan để h  trợ một 

cách hiệu quả cho quá trình thay đổi chất lượng đào tạo tại khoa cơ khí theo 

CDIO. 

 B t đầu t  nh ng thay đổi nh , càng sớm càng tốt, dễ đạt kết quả trong th i gian 

ng n 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 v ng  được tiếp tục nhân rộng sau khi 

đề án kết thúc. 
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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 Học  

4. Phát triển Giảng viên 

5. Đánh Giá và Kiểm định cấp Chương trình 

6. Các hoạt động h  trợ 

Giải pháp 1. Phát triển chương trình đ o t o (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 t ng môn học, nhằm 

đạt được các kỹ năng y u 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 vi n khoa cơ khí về chuẩn CDIO 

được nâng cao (1 phần của Tc 1). 

Giải pháp 2. Cung cấp kỹ năng Thiết kế-Chế t o, CSVC phục vụ Thiết kế-Chế t o (Tc 5, 6) 

Kết quả đạt được: 

1. Các đồ án thực hành  trình độ cơ  ản  được thiết kế và tổ chức giảng dạy kết hợp với 

môn Nhập môn kỹ thuật cho SV năm 1  2  Tc 5). 

2. Môn học/Đồ án Thiết kế, Kỹ thuật chế tạo và luận văn tốt nghiệp  trình độ nâng cao) 

được thiết kế và tổ chức giảng dạy cho sinh viên các năm 3, 4 và năm cuối (Tc 5). 

3. Các xư ng thực hành, phòng thí nghiệm được tái thiết kế (Tc 6).  

4. Nhận thức  năng lực của CBQ  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). 

 

Giải ph p 3. Đổi m i phương ph p d y 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 trư ng học tập tích 

cực của GV ngành kỹ thuật chế tạo được nâng cao (Tc 7, Tc 8). 

2. Các môn học có bài tập lớn/ áo cáo Seminar đưa vào chương trình đào tạo (Tc 7). 

3. Môi trư ng 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 

trư ng học tập tích cực của CBQ  và GV khoa cơ khí được nâng cao (1 phần Tc 1). 

5. Trung tâm t  liệu về dạy học tích cực được xây dựng (gồm bài giảng, bài thi, kiểm tra, 

sách  e ook  CD   áo cáo  mô hình…  

 

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

Kết quả đạt được: 

1. Giảng vi n được nâng cao năng lực theo CDIO (Tc 9). 

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

 

Giải ph p 5. Đ nh gi     Kiể  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). 
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3. Các phương pháp  công cụ, biểu mẫu đánh giá sinh vi n 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 ho t đ ng 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 CBQ  cấp trư ng, khoa, doanh nghiệp, cựu sinh viên, hiệp hội chuy n ngành…  Tc 

1). 

2. Các văn  ản cam kết, quy định triển khai cấp trư ng  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 nh ng sản phẩm đề án CDIO qua website, hội nghị, tài liệu in ấn… 

 

IV. Phạm vi triển khai thí điểm CDIO 

Triển khai cho chương trình đào tạo Kỹ thuật chế tạo. Bên cạnh đó  CBQ  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 m  rộng cho toàn chương trình Kỹ thuật chế tạo. 

  Các điều kiện cần đảm bảo để triển khai CDIO: 

  ãnh đạo nhà trư ng: cần có sự đồng thuận, quyết tâm của cán bộ lãnh đạo cấp trư ng, 

cấp khoa. 

 Kiến thức về CDIO: tổ triển khai đề án cần được tập huấn để hiểu sâu s c về CDIO nhằm 

triển khai có hiệu quả. Việc tập huấn phụ thuộc vào các đợt tập huấn của Đ QG 

TPHCM, th i gian, kinh phí… 

 Không gian làm việc: cơ s  vật chất, máy móc, thiết bị, phòng thí nghiệm… của khoa cơ 

khí có nh ng đặc thù riêng so với các khoa khác. Việc thay đổi không gian làm việc theo 

CDIO đối với khoa cơ khí đ i h i nhiều th i gian, công sức và kinh phí… 

 Kinh nghiệm của các trư ng đang triển khai, tham khảo các bài viết kinh nghiệm của các 

trư ng trên trang web http://www.cdio.org [4], [5]. 

 Việc triển khai CDIO sẽ dẫn đến sự thay đổi toàn diện trong trư ng đại học/khoa. Trong 

khi đó  trư ng đại học, khoa, được thiết kế như là một tổ chức thống nhất, bền v ng, 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   các đơn vị khác, t  

đó sẽ dẫn đến việc thay đổi trên phạm vi toàn trư ng/khoa ([19], chương 8). 

 

V. Đối sánh chƣơng trình đào tạo với tiêu chuẩn CDIO sau 2 năm  

 Sau đây là  ảng đối sánh với 12 tiêu chuẩn CDIO trước và sau khi triển khai 

CDIO. 

 

STT Tiêu chuẩn CDIO Năm 2009 Năm 2011 

http://www.cdio.org/
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STT Tiêu chuẩn CDIO Năm 2009 Năm 2011 

1 Bối cảnh Đã nhận thức được nhu cầu đổi 

mới, cải tiến chương trình đào tạo 

T  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   mức cơ bản, 

chủ yếu là yêu cầu về kiến thức, 

chưa đi sâu vào các y u cầu về kỹ 

năng  thái độ và chưa được thông 

qua một cách có hệ thống b i các 

bên liên quan. 

Xây dựng hoàn chỉnh 

chuẩn đầu ra CDIO và 

được phê duyệt và thông 

qua hội đồng KHDT khoa. 

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 d ng lại   một vài môn 

riểng l , chưa được tích hợp thành 

môn học Nhập môn kỹ thuật. 

Đã chuẩn bị nội dung, 

đang giảng dạy khoá 2010. 

S p tới áp dụng đại trà cho 

khoá 2011. 

5 Các trải nghiệm Thiết 

kế và Chế tạo 

Chưa rõ ràng qua các môn ĐAMH 

và LVTN 

B t đầu áp dụng ĐACS 

cho môn Nhập môn Kỹ 

thuật, chuẩn bị d  liệu cho 

các đồ án Thiết kế và Kỹ 

thuật chế tạo. 

6 Không gian làm việc Chưa đạt yêu cầu Đã có dự án cho không 

gian làm việc. Bước đầu 

triển khai. 

7 Các trải nghiệm học 

tập tích hợp 

Yếu Đã triển khai các môn học 

có các trải nghiệm học tập 

tích hợp. 

8 Học tập tích cực Mới   mức cơ  ản Đã triển khai các môn học 

có các trải nghiệm học tập 

tích cực và trải nghiệm. 

9 Nâng cao kỹ năng 

giảng viên 

Chưa có Đã tổ chức nhiều đôt tập 

huấn kỹ năng cho Giảng 

viên  

10 Nâng cao năng lực 

giảng dạy của giảng 

viên 

Ở mức độ trung bình 3 đợt tập huấn phương 

pháp giảng dạy cho Giảng 

viên trong khoa bằng các 

chuyên gia giáo dục nước 

ngoài. 

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. Xây 

dựng các bảng biểu đánh 

giá môn học. 
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STT Tiêu chuẩn CDIO Năm 2009 Năm 2011 

12 Đánh giá chương trình Chưa có hệ thống và qui trình cụ 

thể 

Lập kế hoạch đánh giá 

chương trình 

VI. 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 trư ng, 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. 

 

Đối tƣợng thực hiện Mối quan tâm đối với dự án Khả năng đóng góp cho dự án 

Ban Giám hiệu trư ng 

Đ BK TP CM  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. 

-  H  trợ việc tái thiết kế xư ng 

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 tư ng 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. 

- H  trợ quy  định, s p xếp th i 

gian sử dụng xư ng 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. 

- Trong kế hoạch bài giảng, 

GV bước đầu đã đặt trọng tâm 

vào mục tiêu và hoạt động học 

tập. 

- Tích cực tham gia các hoạt động 

của dự án. 

Sinh viên - Mong muốn có nhiều hoạt - Tích cực tham gia các hoạt động 
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Đối tƣợng thực hiện Mối quan tâm đối với dự án Khả năng đóng góp cho dự án 

 

 

 

 

 

 

động mang tính tương tác hơn 

trong bài giảng của GV và 

nhiều gi  thực hành hơn. 

- Mối quan hệ gi a GV và SV 

đang dần dần tr  nên c i m  

hơn. 

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, m  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 th i gian cho các hoạt động của đề án. Do đó  sự quan tâm  động viên, khuyến khích của 

Ban giám hiệu nhà trư ng, các khoa, phòng ban, cùng với các chính sách, chế độ khen thư ng 

hợp lý sẽ góp phần không nh  vào việc kh c 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 nh  quá trình tập huấn, rèn luyện bền bỉ và kiên trì. 

- CSVC của khoa cơ khí có nh ng đặc điểm riêng so với các khoa khác. Việc tái thiết kế phục vụ 

công tác dạy và học theo CDIO sẽ cần nhiều th i 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 li n 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 thư ng GV  SV… 

 Thư ng xuyên tổ chức các hoạt động theo dõi  đánh giá tiến độ triển khai và quảng bá các 

hoạt động của đề án. 

 

VII. Tác động và lợi ích của kết quả đề án 

Tác động chung của Đề án 

Đề án sẽ đóng góp nh ng kết quả thiết thực vào công cuộc đổi mới nền giáo dục đại học 

  Việt Nam, nâng cao chất lượng của sản phẩm giáo dục đại học, nâng cao chất lượng nguồn lao 

động kỹ sư, rút ng n khoảng cách gi a trư ng học và yêu cầu doanh nghiệp. 

Lợi ích cho các đối tƣợng thụ hƣởng 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 b i các tổ 

chức, trư ng đại học quốc tế. 
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 Xây dựng được một môi trư ng 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 h  trợ cho các phương pháp dạy và học tiên tiến. 

 Th t chặt mối quan hệ với các doanh nghiệp, g n liền đào tạo với thực tiễn sản xuất. 

- Đối với đội ngũ cán  ộ 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. 

 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, tr  thành hình mẫu cho sinh 

viên về ngư i 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 trư ng Học tập tích cực. 

 Được rèn luyện các kỹ năng để sống và học tập hiệu quả. 

 Được đào tạo để tr  thành ngư i kỹ sư đạt chuẩn quốc tế, am hiểu về kiến thức chuyên 

ngành, thông thạo các kỹ năng thực hành. 

 

VIII. Kết quả thực hiện 2 năm 2010-2011 

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   n li n 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 h i 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 va 

 ĐK    

 - Tổng hợp và xây dựng bảng biếu  

 - Lấy ý kiến chuyên gia (5 chuyên gia)  

 

3.2 Xét duyệt, công bố CĐR  

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 BK: 104TC  

 Cập nhật/ xây dựng mới Tài liệu GD môn học Nhập môn Kỹ thuật  đồ án cơ s  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 C  s  cho môn họcNhập 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   ập dự án và b t đầu triển 

khai xây dựng không gian làm việc. 

 

3. Nâng cao năng lực giảng viên để thực hiện CTĐT theo mô hình CDIO  

•  Bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng vi n về kỹ năng CDIO; kỹ năng cá nhân và giao 

tiếp; kỹ năng đánh giá học tập của SV  5 khoá chuy n đề Kỹ năng cho giảng vi n  

•  Tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy theo PP dạy và học chủ động  trải nghiệm  4 đợt 

với 3 chuy n gia giáo dục t  Mỹ  Singapore. 

 4. Triển khai CTĐT theo mô hình CDIO  

       Áp dụng phương pháp giảng dạy cho môn Nguy n l  máy  Chi tiết máy  Dung sai và Kỹ 

thuật đo  Nhập môn kỹ thuật  cung cấp cho sinh vi n 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 s  trong môn Nhập môn Kỹ thuật  

5.  ội thảo phục vụ triển khai CTĐT theo mô hình CDIO    ội thảo Xây dựng và triển khai 

chương trình đào tạo theo CDIO tại khoa Cơ khí ngày 02/12/2011.  

6. Các hoạt động cơ  ản khác đảm  ảo triển khai CDIO tại Đ QG-HCM  

 Xây dựng trang web và diễn đàn về CDIO  

 Đảm  ảo tài liệu  công cụ phục vụ triển khai mô hình CDIO 

 Tham gia  ội 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. 

 

Các bài báo là tác giả hoặc đồng tác giả của nhóm CDIO: 

1. Development of a model framework for CDIO implementation in Vietnam. 06/2010. 

Montreal Canada. 

2.  Design of CDIO program based on learning outcomes and curriculum: Viet Nam case 

study. Bejing, 05/2011. 

3.  Đối sánh chương trình kỹ thuật chế tạo với  đề cương CDIO: Khảo sát ITU. Đồng tác 

giả. Kỷ yếu Hội nghị “Xây dựng chuẩn đầu ra và triển khai chương trình đào tạo theo 

hướng tiếp cận CDIO, 12-2010. C1/1-8. 12/2010.  

4. Xây dựng chương trình đào tạo tích hợp cho chương trình Kỹ thuật chế tạo theo mô hình 

CDIO. Đồng tác giả. Kỷ yếu Hội nghị “Xây dựng chuẩn đầu ra và triển khai chương trình 

đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO, 12-2010. C3/1-12. 12/2010  
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