
118

Đó là robot song song có tên 
Delta, do nhóm sinh viên 

gồm Trịnh Đức Cường, Lê Quốc 
Việt và Dương Văn Linh (sinh 
viên năm thứ hai ngành cơ điện 
tử) thực hiện, dưới sự hướng dẫn 
của tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh 
- Trưởng bộ môn Cơ điện tử.

Nói về ứng dụng của robot, Đức 
Cường cho biết: “Loại robot này 
có thể thay thế công nhân thực 
hiện một số công đoạn trong quy 
trình sản xuất như: gắp, đóng gói 
và phân loại các sản phẩm. So với 
hiệu quả làm việc của con người, 
Delta có thể làm việc liên tục với 
tốc độ nhanh và độ chính xác 
cao hơn”. Cường giải thích thêm: 
“Robot này có thể gắn các đầu 
hút chân không nhỏ để gắp các vỉ 
thuốc cho vào hộp đóng gói trong 
ngành dược phẩm. Điều này cực 
kỳ quan trọng nhằm hạn chế các 
loại vi khuẩn mà con người vô tình 
mang theo vào nơi đóng thuốc 
nếu không dùng máy móc. Trong 

Nhóm sinh viên phòng thí nghiệm mở (Open lab) 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa cho ra lò 
một robot có khả năng thay thế công nhân trong các 
nhà máy sản xuất.

ngành thực phẩm, sản phẩm này 
được gắn tay kẹp khí nén để gắp 
và phân loại các dạng bánh kẹo 
trên băng truyền một cách nhanh 
chóng. Do vậy giúp tiết kiệm không 
gian và làm cho môi trường sản 
xuất sạch sẽ hơn. Trong ngành 
điện tử, robot có thể thay thế con 
người gắn các vi mạch”.

“Không chỉ vậy, sản phẩm này 
còn có thể trở thành máy gia công 
linh hoạt thay thế được nhiều loại 
máy như: khoan, phay, dao… 
Chỉ cần thay dao cắt tương ứng 
như: dao phay, mũi khoan, robot 
sẽ trở thành một máy gia công 
chính xác, hoạt động linh hoạt cả 
3 hướng trong không gian”, tiến sĩ 
Nguyễn Trường Thịnh nói thêm.         

Nhóm sinh viên đã nhanh chóng 
hoàn thành sản phẩm sau 3 tháng 
thực hiện. Trong đó, Linh được 
phân công phụ trách phần tính 
toán động học, thiết kế cơ khí và 
tủ điều khiển cho robot. Cường 
phụ trách phần mạch điện điều 

khiển động cơ và lập trình. Còn 
Việt chăm lo phần giao diện điều 
khiển và mô phỏng 3D. “Đây là 
một lĩnh vực nghiên cứu khá mới 
ở Việt Nam. Do vậy, từ ý tưởng 
thiết kế đến chế tạo sản phẩm 
này là một bài tập khó khăn nhất 
từ trước tới nay. Để thực hiện ý 
tưởng này, tụi em phải lang thang 
rất nhiều nơi như bãi rác của 
các khu công nghiệp ở Q.8, An 
Sương…”, Cường tâm sự. Nhóm 
còn cho biết, thời gian ban ngày 
đều dành cho việc lên lớp học bài, 
nên chỉ có buổi tối mới có thời 
gian tập trung cho việc nghiên cứu 
tại xưởng.

Để thử nghiệm robot, nhóm tự 
chế ra một băng chuyền sản xuất 
ngay tại xưởng. Được nhà trường 
hỗ trợ, cộng thêm kinh phí bỏ túi 
từ các thành viên, sản phẩm đến 
nay đã ngốn hết khoảng 15 triệu 
đồng. Nhưng so với mức giá tối 
thiểu 25.000 USD của robot nước 
ngoài có chức năng tương tự thì 
Delta khi hoàn thiện có giá khoảng 
20 triệu đồng là quá rẻ.

Nhóm cho biết sẽ tiếp tục hoàn 
thiện phần cơ khí để nâng cao độ 
chính xác hơn nữa, nghiên cứu 
thêm thuật toán điều khiển, áp 
dụng xử lý ảnh tốc độ cao, thời 
gian thực vào việc gắp sản phẩm 
trên các băng chuyền sản xuất 
trước khi có thể tiến hành sản xuất 
thực tế.

Tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh 
nhận định: “Đây là hướng nghiên 
cứu mới, độc đáo, vừa đòi hỏi kiến 
thức hàn lâm vừa phải có tính áp 
dụng thực tế cao. Khi hoàn thành, 
sản phẩm sẽ mang lại hiệu quả rất 
cao và thay thế dần sức lao động 
trực tiếp của con người trong các 
quy trình sản xuất, đáp ứng sự 
phát triển công nghiệp hiện đại 
hóa”. Cũng theo tiến sĩ Thịnh, 
hiện sản phẩm này đã được Công 
ty bánh kẹo Đức Phát đặt hàng. 
Thời gian tới, nhóm sẽ tiến hành 
một dự án chế tạo thử để sản xuất 
hàng loại ở Việt Nam. 

HÀ ÁNH
 (Báo Thanh Niên)

TRANG KHOA HỌC
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Bốn năm đời sinh viên là bao 
nhiêu vui buồn, trăn trở, mơ 

ước, hy vọng, thất vọng…và 
càng về những năm cuối, bạn 
đã khi nào ước được trở về năm 
nhất và bắt đầu học lại từ đầu? 
Bạn có nghĩ lúc ấy bạn sẽ chăm 
chỉ đến lớp hơn, siêng năng học 
bài hơn? Nếu cho bạn một vé về 
quá khứ, tôi tin rằng hẳn bạn sẽ 
làm điều đó?

Những sinh viên đã trải qua 
quãng đời khá dài xa nhà, tha 
hồ tự do làm những gì mình 
muốn. Vậy là các cuộc vui thâu 
đêm với bạn bè, những chuyến 
du lịch xa được thiết kế, lên lịch 
hoặc ngẫu hứng, rồi những buổi 
lên lớp lúc nhặt lúc thưa, những 
cơn ngủ vùi không cần lăn tăn, 
và hệ quả tất nhiên là nỗi ngao 
ngán của việc học lại, thi lại, nỗi 
ân hận khi nhận một bảng điểm 
không ưng ý hoặc sắp hết hạn ra 
trường mà vẫn chưa hoàn thành 
hết các môn học của mình. Và 
hơn hết, bạn đã chán những 
trò mà mấy năm đầu cuộc sống 
sinh viên từng làm bạn “sống hết 
mình” vì quan niệm “trẻ không 
chơi, già ân hận”. Giờ bạn lại 
khao khát mãnh liệt bảng điểm 
của mình thật đẹp, mình thật 
giỏi về chuyên ngành mình học. 
Hình như là bạn quá tham lam. 
Nhưng cái gì cũng có giá của nó.

Đặt vị trí bạn là sinh viên năm 
nhất. Bạn vừa làm một điều “vĩ 
đại” - đánh bại hàng ngàn đối thủ 
để có tên trong danh sách trúng 
tuyển. Bạn cho rằng mình đã 
quá vất vả, rất cố gắng và bây 
giờ mình được quyền nghỉ xả 
hơi. Điều đó thật sự là một sai 

lầm nghiêm trọng, mà thời gian 
thì chẳng chiều ai…

Bạn nên nhớ một chân lý: 
“Việc học như thuyền đi ngược 
nước. Không tiến ắt sẽ lùi”.

Năm nhất là kiến thức, là nền 
tảng, hãy nắm bắt lấy nó. Nếu 
bạn không chú tâm học bạn sẽ 
bị lạc khỏi những dự định tương 
lai của bạn. Vì nó là “nền tảng” 
cơ mà. Bạn nghĩ những môn 
đại cương là không quan trọng. 
Người ta không dạy những cái 
vô ích. Tư duy của bạn ở đâu 
mà có, sự nhạy bén , kiên trì, tập 
trung của bạn ở đâu mà có? Để 
chuẩn bị cho những môn chuyên 
ngành cần sự tập trung và chú 
ý cao độ. Nên nhớ, những điều 
bạn học được ở đại học không 
phải là tất cả những cái bạn sẽ 
dùng trong cuộc sống cũng như 
công việc sau này, nhưng nó là 
cơ sở để bạn tư duy, bạn vận 
dụng, bạn phát triển. Xét cho 
cùng, sẽ chẳng thừa bất cứ thứ 
gì.

Bạn nghĩ giáo dục thể chất 
chỉ học cho có lệ. Vậy chắc bạn 
cũng đã từng ốm trong kỳ thi và 
nhận thấy tầm quan trọng như 
thế nào của sức khỏe. Hãy chọn 
cho mình một môn thể thao yêu 
thích là luyện tập nó. Điều bạn 
có được sẽ là vô giá mà không 
có bất cứ của cải nào có thể đổi 
được.

Chẳng cần phải có những 
công trình nghiên cứu khoa học 
cũng thấy rõ rằng, trí nhớ của 
bạn sẽ giảm đi rất nhiều theo 
thời gian. Chắc ai cũng đã từng 
khao khát một phương pháp 

học tập vừa ít tốn thời gian vừa 
hiệu quả. Thật đơn giản, đã có 
những nghiên cứu tốn kém cả 
triệu đô, còn chúng ta là những 
người thừa hưởng. Hãy ôn lại 
những gì bạn học ngay sau buổi 
học hôm đó. Bạn sẽ không ngờ 
là mình có thể nhớ từng lời thầy 
giảng ngày hôm ấy và những 
phương pháp giải bài lâu như 
thế nào. Hãy vận dụng nó một 
cách chính xác, nhanh chóng, 
hiệu quả. Sự tập trung cao độ 
sẽ giúp bạn có thể giải quyết 
được rất nhiều vấn đề trong 
một khoảng thời gian rất ngắn. 
Và thời gian còn lại bạn có thể 
tìm tòi tri thức cuộc sống để 
hoàn thiện bản thân hoặc giải 
trí. Nhưng thực tế phần lớn sinh 
viên chúng ta làm là kéo dài cả 
ngày học tập vừa mệt mỏi vừa 
kém chất lượng (đối với dân mọt 
sách chính hiệu) và chẳng học 
gì cả, để hai ngày cuối ôn thi 
(đối với fan của game và những 
cuộc chơi thâu đêm).

Bốn năm đại học thật sự không 
nhiều. Không hề nhiều. Hãy 
tưởng tượng khoảng cách từ 
cái tết này tới cái tết kia thoáng 
chốc như thế nào thì cuộc đời 
sinh viên của bạn cũng như thế. 
Hãy chuẩn bị cho mình một túi 
hành trang đầy đủ để vững tin 
bước vào đời. Đừng bao giờ hỏi 
mình phải làm gì bây giờ, hãy 
hỏi mình muốn gì. Và câu trả lời 
là: Bạn thử suy nghĩ  xem một 
vài năm nữa, bạn cần có những 
gì, cần phải đạt được cái gì, thì 
bây giờ bạn hãy làm cái ấy....

XUâN HOÀI

Suy NGhó Nhoû Veà 
phöÔNG phaùp hoïc taäp

TRANG TRAO ĐổI
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Sẽ không nói tới nếu chỉ có một 
phần nhỏ sinh viên gặp phải 

những rắc rối lớn từ Internet.
Không ai phủ nhận những lợi 

ích của mạng xã hội. Nó là một 
nguồn tài nguyên phong phú, là 
phương tiện trao đổi, thông tin liên 
lạc nhanh chóng, tiện ích và tiết 
kiệm chi phí lớn. Nhưng bên cạnh 
đó, những tác hại không ngờ do 
chính sự sử dụng Internet không 
đúng cách, đã khiến nhiều sinh 
viên phải chao đảo.

“Dự định tương lai” nhiều. Nào 
là tốt nghiệp loại khá, giỏi. Muốn 
học những tài lẻ: ghi ta, sáo, nhảy 
hiện đại, nhất là luyện tập kỹ năng 
mềm hay công tác xã hội cho 
người nhanh nhẹn hoạt bát hơn. 
Nhưng tất cả chỉ là “dự định”... 
tự hỏi có mấy người cố gắng hết 
mình vì nó?

Thật sự có rất nhiều người, 
vì đa số sinh viên là tuổi trẻ, rực 
lửa nhiệt tình. Nhưng lòng kiên 
nhẫn cũng như tuổi vậy. Còn quá 
non trẻ. Đặt ra rất nhiều việc phải 
làm để vươn lên, xong xuôi lên 
mạng và bắt đầu....Youtobe, một 
tí rồi học. Yahoo, một tí rồi học. 
Facebook, thăm hỏi bạn bè tí rồi 
học. Game, phải giải trí chứ. Hết 
một ngày. Rồi ngày lại qua ngày, 
ý chí cứng rắn quyết tâm bắt đầu 
nản dần, ngọn lửa nhiệt tình đang 
cháy hừng hực bắt đầu tàn lụi 
dần theo thời gian và các cuộc 

vui . Cắm mạng từ 7h sáng tới 
12 h đêm. Hỏi sinh viên đi. Quá 
thường. Đối với dân IT thì thường 
quá. Qua ngày còn được. Bị nhức 
đầu, vào Google hỏi vì sao đau 
đầu, bị cảm, bị bệnh, hỏi Google. 
Các thông tin có hoàn toàn chính 
xác???. Có gì đảm bảo cho bạn 
không???. Trong khi đội ngũ bác 
sỹ chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu 
năm, bạn lại lười đi, sợ tốn tiền, 
mất thời gian. Nhưng thời gian 
và tiền bạn bỏ ra bạn sẽ nhận lại 
được những điều xứng đáng.

Có thể các bạn chưa biết, ngành 
công nghệ thông tin là ngành độc 
hại nhất trong những ngành độc 
hại. Ngồi lâu trước màn hình máy 
tính, tia bức xạ sẽ làm cho da 
bạn bị khô, nám và mất đi vẻ tươi 
sáng. Cơ thể bị mất nước đáng 
kể, dễ chóng mặt và đa số mắc 
phải bệnh đau nửa đầu. Các vấn 
đề về lưng như thoát vị đĩa đệm 
sẽ thăm hỏi bạn sau này nếu như 
bạn ngồi quá lâu và không đúng tư 
thế. Nghe nhạc bằng phone quá 
nhiều cũng khiến bạn gặp những 
rắc rối về tai khiến bạn không ngờ 
được.

Hãy nhìn lại cuộc sống của bạn, 
nhiều bạn còn thốt lên rằng, “ 
Không có máy tính  và mạng chắc 
không sống nổi”. Thật ra, bạn 
đang như một con thiêu thân, lao 
đầu vào những cái “biết” vừa mất 
thời gian, vừa vô bổ. Có khi nào 
bạn đang lang thang trên mạng 

mà giật mình nhìn lại mình đang 
có gì trong tay... và tương lai mình 
sẽ có những gì trong tay không?. 
Nhiều like, đây là câu trả lời của 
một người bạn khiến tôi ngạc 
nhiên cả tuần lễ. 

Thời gian qua rất nhanh, nhanh 
đến nỗi khi sắp ra trường mà bạn 
còn chưa nhận ra. Hối hận vì 4 
năm của mình chưa làm được gì 
nhiều. Giờ bươn chải, lấy gì để 
tranh đua, để tìm cơ hội thành 
công trong khi kỹ năng không 
có, kiến thức không vững. Tắt 
máy tính đi và nhìn lại mình, nhìn 
những người xung quanh cần 
mình quan tâm. Comment nhiều 
thế, sao bạn không gọi điện, nhắn 
một tin hỏi thăm sức khỏe ba mẹ, 
ông bà. Dành thời gian tham gia 
hoạt động xã hội, vui chơi. Một số 
môn nghệ thuật sẽ làm bạn thêm 
yêu đời hơn. Hơn hết viên ngọc 
quý “kỹ năng mềm” đang đợi bạn 
tìm kiếm, mài dũa làm sáng và 
phát huy giá trị tuyệt vời của nó 
vào cuộc sống hiện tại cũng như 
tương lai của bạn.

Sống thực tế bạn nhé, hãy vì 
mình, vì tương lai của mình. Bốn 
năm không dài cho bạn lãng quên 
đi thời gian đâu. Từng giây từng 
phút hôm nay, quyết định tương 
lai của bạn sau này.

“Chúc bạn thành công, nếu thấy 
bài bổ ích thì like nha bạn!”

F1
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TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN CDIO 
MỘT HƯỚNG ĐI TRONG ĐẢM BẢO CHấT LƯỢNG TOÀN DIỆN 

TẠI ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH

TS. NGUYỄN TIẾN DŨNG
Trưởng phòng Đào tạo, ĐHSPKT Tp.HCM

Tóm tắt
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. HCM (ĐHSPKT TP.HCM) có 21 ngành và 53 chương trình đào 

tạo (CTĐT), thuộc 07 lĩnh vực đào tạo (công nghệ kỹ thuật, đào tạo giáo viên, mỹ thuật ứng dụng, Máy 
tính và CNTT, Kinh doanh và quản lý, Sản xuất và chế biến, Khách sạn- du lịch- thể thao - dịch vụ cá 
nhân) việc triển khai cải tiến các CTĐT theo tiếp cận CDIO được triển khai từ năm học 2008-2009, sẽ 
triển khai đào tạo từ năm học 2012 - 2013. Nội dung bài viết  nhằm trình bày các công việc đã làm 
và cần tiếp tục làm theo CDIO để đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện tại ĐHSPKT TP.HCM.

Đặt vấn đề 
Ngày 27/2/2010, Thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị số 296/CT-TTg về đổi mới quản lý giáo dục 

đại học. Nhiều trường đại học, trong nỗ lực đổi mới của mình, đã thực hiện cải tiến công tác quản lý 
chung, tuy nhiên mảng quản lý lớn nhất là quản lý đào tạo vẫn còn chung chung, thiếu cụ thể.

Tiếp cận CDIO ‘ là một phương pháp luận’ cho nền giáo dục đại học để xây dựng, triển khai đào 
tạo và phát triển đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng toàn diện.

Bài viết dựa trên thực tế ứng dụng tiếp cận CIDO  của trường trong thời gian qua, và căn cứ 12 
tiêu chuẩn của CDIO để đề xuất hướng đi cho công tác đổi mới quản lý đào tạo, đổi mới  PPGD, 
KTĐG hướng tới đảm bảo chất lượng toàn diện khi triển khai đào tạo theo các chương trình đào 
tạo mới.

Triển khai CDIO tại ĐHSPKT Tp.HCM từ 2008

Trình tự tiến hành :
B1 – Thống nhất quan điểm triển khai : Quyết tâm của lãnh đạo – sự tham gia của lãnh đạo – thống 

nhất quan điểm triển khai: xây dựng mới theo CDIO hay tiếp cận dần dần theo CDIO.
Quan điểm chung: xây dựng và phát triển CTĐT là việc làm thường xuyên của nhà trường, việc tuân 

theo một chuẩn mực cần có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều người, trải qua nhiều năm, đặc biệt phải 
đáp ứng nhu cầu xã hội. Việc xây dựng mới hay phát triển các CTĐT theo tiếp cận CDIO là cần thiết, để 
đảm bảo sự thống nhất trong phương pháp luận, phù hợp với triết lý đào tạo của trường, phù hợp với 
nguồn lực (Con người, Cơ sở vật chất, tài chính) và phù hợp với công tác quản lý hiện tại của trường. 

 Q 

Tiếp cận theo CDIO 

H1 – chọn cách tiếp cận 

12 Chuẩn mực theo CDIO 

t 
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Thực tế đây là bước quan trọng nhất kéo dài từ 2008 – cuối 2010, những câu hỏi chính của giai đoạn 
này bao gồm :

- Làm như thế nào?
- Nguồn lực tài chính là bao nhiêu? Phạm vi các lĩnh vực đào tạo sẽ áp dụng?
- Ai làm?
- Khi nào cần hoàn thành và đưa vào thực hiện?
- ..................
Thảo luận các câu hỏi trên chúng ta đi đến kết luận :
è CDIO là một hành trình, không phải là một cái đích, việc thực hiện theo tiếp cận CDIO là một quá trình 

lặp có sự tham gia của tất cả các bên liên quan (Quản lý các cấp, các khoa, các giảng viên, sinh viên, nhà tuyển 
dụng, ...) trong từng bước triển khai, trong đó nhận thức của các bên liên quan là động lực thúc đảy; việc kiểm 
tra, đánh giá thường xuyên là mốc đánh dấu quá trinh lặp trên hành trình CDIO, như ở hình 2.

 

P 

C 
D 

A 

Q 

t 

Hành trình CDIO 
Nhận thức về CDIO 
của các bên liên 
quan 

Ktra lần đầu 
Ktra 

Hình 2 – Hành trình CDIO; P-Plan, D-Do, C-Check, A-Act 

B2 – Ban hành các văn bản liên quan
Văn bản về định hướng đào tạo, khung các chương trình đào tạo, khung kế hoạch và thời gian đào tạo.
Văn bản về các học phần giáo dục đại cương, học phần hướng nghiệp, cấu trúc các học phần trong 

chương trình đào tạo, phân cấp trong xây dựng và phá triển CTĐT ;
Các biểu mẫu thực hiện như: mẫu chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, kế hoạh đào tạo, đề cương 

chi tiết, ...
Các hướng dẫn thực hiện khi xây dựng và phát triển chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương 

chi tiết, ...
Các văn bản và biểu mẫu được thảo luận trong hội đồng khoa học đào tạo trường và các hội thảo, tập 

huấn đối với các cán bộ quản lý và các giảng viên.
B3 – Tổ chức các hội thảo tập huấn
Hội thảo và tập huấn chung cho các các bộ quản lý cấp khoa và các cán bộ giảng dạy có chức danh 

từ Giảng viên chính trở lên.
Hội thảo tập huấn đối với cán bộ giảng viên (bắt buộc 100% tham gia)
B4 – Tiến hành kiểm tra kiểm soát 
- Định kỳ 03 tháng/lần kiểm tra thực hiện thông qua các báo cáo của các khoa hoặc kiểm tra trực tiếp 

tại các khoa.
Các kết quả và bài học kinh nghiệm : căn cứ vào 12 tiêu chuẩn của CDIO chúng ta có thể đánh giá 

mức độ phù hợp với CDIO ở các tiêu chuẩn là như sau:
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STT Kết quả Mức độ đáp ứng 
các tiêu chuẩn 

CDIO

Các tiêu chuẩn 
CDIO

1 Xây dựng 04 khung CTĐT theo CDIO cho 52 CTĐT 100% Tiêu chuẩn 1

2 Xây dựng 27 Chuẩn đầu ra các ngành, trình độ ĐT 
đến cấp độ 3 theo CDIO

100% Tiêu chuẩn 2

3 Xây dựng 52 CTĐT tích hợp 100% Tiêu chuẩn 3

4 36 CTĐT cho đối tượng học sinh THPT có học phần 
nhập môn ngành đào tạo

100% Tiêu chuẩn 4

5 52 CTĐT có thực tập thực tế 02 đồ án môn học. 100% Tiêu chuẩn 5,7

6 Tất cả các đơn vị khoa, trung tâm đào tạo có xưởng 
thực hành, phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm mở 
cho các ngành đào tạo

70% Tiêu chuẩn 6. Cần 
tiếp tục triển khai 
trong các năm tiếp 
theo

7 Tất cả các học phần phải xây dựng chuẩn đầu ra 
làm cơ sở cho áp dụng PPGD, KT ĐG

30% Tiêu chuẩn 7, 8, 11. 
Cần tiếp tục triển 
khai trong các năm 
tiếp theo

8 Có chương trình hành động và kế hoạch chiến lược 
phát triển đội ngũ đế 2010

50% các đơn vị 
đào tạo

Tiêu chuẩn 9, 10. 
Cần tiếp tục triển 
khai trong các năm 
tiếp theo

9 Rà soát xây dựng các quy trình quản lý đào tạo theo 
CDIO và KĐCL
Đăng ký KĐ các CTĐT Theo AUN

Sẽ thực hiện 2013 
-2015

Tiêu chuẩn 12. Cần 
tiếp tục triển khai 
trong các năm tiếp 
theo

Từ bảng trên có thể thấy rằng :
Trường ĐHSPKT Tp. HCM hoàn toàn có thể tiếp tục triển khai các nội dung theo các thứ tự từ 6 -9, để phù 

hợp hơn với các tiêu chuẩn CDIO từ tiêu chuẩn 6 – tiêu chuẩn 12, hướng tới đăng ký kiểm định chất lượng 
các chương trình đào tạo năm 2015 – 2020.

Bài học kinh nghiệm về thành công của giai đoạn 2008 -2012
1. Sự quyết tâm của lãnh đạo; (xác định các quan điểm chỉ đạo thống nhất và xuyên suốt quá trình thực 

hiện)
2. Sự quyết tâm của đơn vị chức năng trực tiếp; (tham gia tập huấn, hội thảo, tự nghiên cứu – để đề xuất, 

tư vấn với BGH các bước đi phù hợp và ban hành các văn bản, biểu mẫu theo đúng tinh thần CDIO)
3. Sự quyết tâm của các đơn vị đào tạo; (để thực hiện đúng theo hướng dẫn và yêu cầu của quản lý theo 

tiếp cận CDIO)
4. Sự đồng thuận trong nhà trường; (tổ chức các hội thảo, tập huấn với yêu cầu 100% CBVC tham gia)
5. Có triết lý đào tạo và nguồn lực phù hợp (theo hướng nghề nghiệp - ứng dụng)
6. Có nguồn lực tài chính tương ứng với quá trình triển khai.



Kết luận
Tiếp cận CDIO cung cấp cho chúng ta phương pháp luận và kỹ thuật cụ thể trong triển khai xây dựng, 

triển khai đào tạo và phát triển các CTĐT,. Về tổng thể, các điều kiện tổng quát cho việc áp dụng thành 
công tiếp cận CDIO bao gồm :

Quyết tâm của lãnh đạo nhà trường ;
Biết vận dụng phương pháp luận và kỹ thuật triển khai phù hợp với văn hóa nhà trường, phù hợp với 

12 tiêu chuẩn của CDIO, phù hợp với nguồn lực của trường, phù hợp với quản lý của hệ thống ;
Sự đồng thuận và quyết tâm của động ngũ CBVC trường.

Tài liệu tham khảo
[1] – Chỉ thị số : 296/CT-TTg về đổi mới quản lý giáo dục đại học, của Thủ tướng chính phủ, ngày 

27/2/2010.
[2] – Quyết định số : 121/2007/QĐ-TTg - Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai 

đoạn 2006 – 2020, Thủ tướng chính phủ, ngày 27/7/2007.
[3] – Lý thuyết hệ thống – Trần Đình Long, NXB KHKT, 1999, 178 trang.
[4] – Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO – 

bản dịch : Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trinh, NXB ĐHQG Tp.HCM – tái bản lần 1 – 2009, 332 trang.
[5] – Các quy định, quy trình, Hướng dẫn – ĐHSPKT – 2010 - 2012
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