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Tóm tắt 

Tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, trong chương trình đào tạo kĩ sư chuyên 

ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, các sinh viên sẽ được đào tạo lý thuyết tại trường và đi đào 

tạo thực tế tại doanh nghiệp vào năm thứ 3 hoặc năm thứ 4. Trong nghiên cứu này, chúng 

tôi xây dựng dự án cho sinh viên tham dự cuộc thi nghiên cứu cải tiến động cơ thi cuộc thi 

xe tiết kiệm nhiên liệu. Để đáp ứng được, sinh viên cần phải trang bị các kiến thức về: 

Nhiệt động lực học, điều khiển và mô phỏng các hệ thống động lực học, điện tử và hệ thống 

thủy lực. Công việc trên dự án được thực hiện theo nhóm từ 8 đến 10 sinh viên và sẽ hỗ trợ 

về lý thuyết chung được giảng dạy trong các khóa học, đồng thời sẽ cung cấp cho sinh viên 

các kỹ năng làm việc nhóm, làm việc trên dự án và xây dựng hệ thống. Kết quả nghiên cứu 

chứng minh rằng sinh viên có thể học tốt thông qua hoạt động tích cực và thử nghiệm. Hơn 

nũa, sinh viên có thể phân tích và kiến nghị trên kết quả thu được. 

 

Từ khóa: công nghệ kỹ thuật ô tô, học theo dự án, nhiệt động lực học, tiết kiệm nhiên liệu 

 

1. Đặt vấn đề 

Sau đây là mô tả một số yếu tố chính trong việc triển khai một dự án thực tế trong 

năm học thứ 4 tại Khoa Công nghệ tại Đại học Công nghệ Đồng Nai [1]. Chủ đề là Năng 

lượng và Thiết kế Hệ thống. Nội dung được sắp xếp dựa trên những kỹ năng mà một kỹ sư 

phải có trong lĩnh vực công nghệ ô tô. Các yếu tố quan trọng được thực hiện trong dự án là: 

  Kết quả: 

Kết quả học tập cá nhân: Dự án tập trung đặc biệt vào giải quyết vấn đề, thử nghiệm 

và khám phá kiến thức, tư duy hệ thống và tư duy sáng tạo dựa trên các vấn đề thực tế. 

Kết quả học tập giữa các cá nhân: Dự án tập trung vào tương tác cá nhân và nhóm, 

các công việc được thực hiện theo nhóm 4 - 6 học sinh [2]. 

Kỹ năng xây dựng sản phẩm và hệ thống: Hầu hết các dự án được thực hiện với sự 

hợp tác của các công ty, doanh nghiệp [3]. 
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  Chương trình tích hợp: Chương trình bao gồm kinh nghiệm học tập để đạt được các 

kỹ năng cá nhân, giữa các cá nhân và xây dựng sản phẩm và hệ thống được tích hợp với 

học lý thuyết liên quan [1]. 

  Học tập tích cực: Hoạt động dạy và học dựa trên phương pháp học tập thực nghiệm 

tích cực. 

Trong suốt quá trình thiết kế khóa học dự án, chúng tôi đã nhận thức được rằng sinh 

viên trong phạm vi tối đa có thể phải làm việc theo cùng một cách trong công việc dự án 

như họ sẽ làm khi họ tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật.  

 

2. Phương pháp triển khai dự án 

Để sinh viên tham gia các cuộc thi, đầu tiên sinh viên phải nắm được các quy định về 

luật thi của ban tổ chức. Cuộc thi Lái xe sinh thái – Tiết kiệm nhiên liệu Honda nhằm nâng 

cao ý thức tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong thế hệ trẻ. Bằng niềm 

vui sáng tạo và hoạt động làm việc nhóm, cuộc thi mang tới một sân chơi bổ ích và năng 

động cho các kỹ sư tương lai thỏa sức sáng tạo.  

 

Hình 1. Sinh viên chuyên ngành ô tô chuẩn bị tham dự cuộc thi 

Luật thi đấu: Cuộc thi Lái xe sinh thái – Tiết kiệm nhiên liệu Honda là cuộc thi trong 

đó người tham gia sẽ ứng dụng các ý tưởng và công nghệ độc đáo để chế tạo ra phương tiện 

sử dụng động cơ 4 kỳ của Honda đi được quãng đường xa nhất chỉ với 1 lít xăng. 

 Tốc độ chạy: tốc độ trung bình tối thiểu 25 km/h. 

 Quãng đường và Thời gian chạy 

 Hạng mục: Xe tự chế 

 Số vòng 8 vòng 

 Số km ~ 9.5 km 

 Thời gian ~ 22 phút 24 giây 

 Lượng nhiên liệu tiêu hao được tính theo công thức: Lượng nhiên liệu tiêu hao = 

Khối lượng ban đầu – Khối lượng sau khi về đích 
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 Công thức tính toán mức tiêu hao nhiên liệu: Mức tiêu hao nhiên liệu (km/l) = 

Quãng đường chạy ÷ (Lượng nhiên liệu tiêu hao ÷ tỷ trọng nhiên liệu) 

Dựa vào luật chơi, sinh viên sẽ phải có kế hoạch trang bị kiến thức cần thiết để thực 

hiện dự án. Sau đó, sinh viên sẽ được giảng viên trang bị các kiến thức theo kế hoạch sinh 

viên đã đăng kí. Sinh viên tự sáng tạo , đưa ý tưởng mình vào bản thiết kế, mô phỏng. Và 

giai đoạn tiếp theo là chế tạo mô hình và nghiệm thu, chạy thử, thi đấu [4]. Đây cũng là giá 

trị cốt lõi của phương pháp học theo dự án của CDIO.  

 

Hình 2. Sinh viên thiết kế chế tạo khung của xe 

 

Hình 3. Sinh viên gia công hệ thống lái và hệ thống truyền động 
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Hình 4. Các sinh viên tham gia thi đấu 

 

3. Phương pháp đánh giá 

Sau khi thiết kế hoàn chỉnh một cơ cấu, một hệ thống trên mô hình. Giảng viên sẽ có 

những câu hỏi vấn đáp, xoáy sâu vào kiến thức của sinh viên và sinh viên phải trình bày 

được tại sao phải thiết kế như vậy. Qua đó, giúp giảng viên đánh giá được năng lực của sinh 

viên theo cách chủ quan và khách quan. Kết quả đánh giá cho thấy hầu hết các sinh viên với 

phương pháp này và sinh viên thể hiện được khả năng xử lí tình huống, giải quyết vấn đề.  

 

4. Kết luận  

Nghiên cứu đã sử dụng một dự án có một số yêu cầu đáp ứng theo thực tế cho sinh 

viên thực hiện. Sau khi hoàn thành, sinh viên được đánh giá khả năng thiết kế, sáng tạo của 

mình bằng cách tham gia cuộc thi. Qua đó sinh viên có thể nhận biết được những ưu và 

nhược điểm của sản phẩm mình tạo ra. Kết quả cho thấy, sinh viên rất hào hứng với 

phương pháp dạy theo dự án dựa trên CDIO. Dự án được thực hiện thành công, sinh viên 

đáp ứng đủ yêu cầu về kiến thức và kĩ năng.  
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