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Tóm tắt 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ, hơn bao giờ hết 

ngành giáo dục đứng trước những thuận lợi và thách thức vô cùng to lớn. Thuận lợi đó chính 

là sự hỗ trợ từ công nghệ, nguồn học liệu đa dạng. Tuy nhiên khó khăn là ngành giáo dục phải 

làm sao để tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Được thành 

lập từ năm 2009 đến nay Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng không tránh được những khó 

khăn chung đó và nhà trường đã có những thay đổi không ngừng để bắt kịp tình hình mới. 

Trong bối cảnh đó bài viết phân tích những thuận lợi và khó khăn của giảng viên đại học Thủ 

Dầu Một trong việc tích hợp đề cương theo hướng CDIO và AUN như là một trong những giải 

phải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy của Trường Đại học Thủ Dầu Một. 

 

Từ khóa: Tích hợp đề cương, giảng dạy theo CDIO và AUN 

 

1. Đặt vấn đề 

Trong những năm gần đây khi nền kinh tế Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu đáng 

kể, chất lượng cuộc sống người dân không ngừng được nâng cao. Vai trò của các trường đại 

học như những động lực cho sự tăng trưởng kinh tế càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. 

Tuy nhiên, nhiều khảo sát và đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT đã cho thấy 

sự thay đổi của giáo dục đại học chưa theo kịp nhu cầu của kinh tế xã hội. Do đó, thực trạng 

này đã thúc đẩy nhiều nỗ lực để tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục đại học. Đứng 

trước những thời cơ và thách thức của nền giáo dục nước nhà, Trường Đại học Thủ Dầu 

Một cũng không ngừng thay đổi, luôn tiếp cận theo hướng mới để nâng cao chất lượng đào 

tạo, đáp ứng được nhu cầu lao động của xã hội. Minh chứng cụ thể nhất cho vấn đề là nhà 

trường đã triển khai cả hướng tiếp cận đề cương theo hướng CDIO và AUN. Liệu hai cách 

tiếp cận này có mâu thuẫn và gây khó khăn cho giảng viên trong quá trình giảng dạy? Bài 

viết này sẽ phân tích những thuận lợi và khó khăn của giảng viên Đại học Thủ Dầu Một 

trong việc tiếp cận đề cương theo hướng CDIO và AUN.  

2. Nhận thức về CDIO và AUN 

https://ejs.tdmu.edu.vn/103-a25io
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2.1. CDIO và lợi ích của CDIO 

CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive – Design – Implement – Operate, 

nghĩa là: Hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành. Và CDIO là một đề 

xướng của các khối ngành kỹ thuật thuộc ĐH Kỹ thuật Massachusetts, Mỹ, phối hợp với 

các trường đại học Thụy Điển
[1]

. Đây là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng 

yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế chương trình và phương pháp 

đào tạo theo một quy trình khoa học. Bên cạnh đó, CDIO được xây dựng một cách hợp lý, 

logic và về phương pháp tổng thể mang tính chung hóa có thể áp dụng để xây dựng quy 

trình chuẩn cho nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau. 

Chính vì vậy nếu áp dụng theo chương trình CDIO sẽ có những lợi ích: 

Thứ nhất, Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO gắn với nhu cầu của người nhà tuyển 

dụng, từ đó giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo của nhà trường và yêu cầu của các nhà 

sử dụng nguồn nhân lực; 

Thứ hai, Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO giúp người học phát triển toàn diện với các 

“kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn 

thay đổi; 

Thứ ba, Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO sẽ giúp các chương trình đào tạo được xây 

dựng và thiết kế theo một quy trình chuẩn. Các công đoạn của quá trình đào tạo sẽ có tính 

liên thông và gắn kết chặt chẽ; 

Thứ tư, Cách tiếp cận CDIO là cách tiếp cận phát triển, gắn phát triển chương trình 

với chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục đại học lên một tầm cao mới. 

2.2. AUN và lợi ích của AUN 

AUN là đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất 

lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết 

tắt là AUN-QA). Đây cũng là cách mà mạng lưới các trường đại học ASEAN nâng cao sự 

tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo giữa các trường trong khu vực cũng như với các 

trường đại học đối tác trên thế giới, từng bước góp phần thúc đẩy sự công nhận thành quả 

học tập và phát triển hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á. Việc lựa 

chọn kiểm định theo chuẩn AUN nhằm giúp các trường biết chương trình đào tạo đã đạt 

đến cấp độ nào trên thang đánh giá của khu vực. Tiếp nữa, phát hiện chương trình còn tồn 

tại những gì cần khắc phục nhằm đảm bảo chương trình đạt chất lượng ngang tầm các 

chương trình cùng lĩnh vực trong khu vực ASEAN. 

Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA có 18 tiêu chuẩn với 74 tiêu chí. Mỗi tiêu chí được đánh 

giá theo 7 mức là: 1 “không có gì (không có tài liệu, kế hoạch, minh chứng )”; 2 “chủ đề 

này của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong mới chỉ nằm trong kế hoạch”; 3 “có tài 

liệu, nhưng không có minh chứng rõ ràng”; 4 “có tài liệu và minh chứng”; 5 “có minh 

chứng rõ ràng về hiệu quả trong lĩnh vực xem xét”; 6 “chất lượng tốt”; 7 “xuất sắc” [1]. 

Mỗi tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đều có trọng số như nhau, điểm đánh giá của toàn bộ 
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chương trình là điểm trung bình cộng của cả 74 tiêu chí. 4.0 là ngưỡng điểm tối thiểu để đạt 

tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của AUN. 

Việc hướng tới và đạt được tiêu chuẩn AUN không chỉ đem lại lợi ích cho nhà 

trường, sinh viên mà cả người sử dụng lao động. Đối với nhà trường, thông qua hoạt động 

tự đánh giá và đánh giá ngoài, những điểm mạnh và điểm tồn tại của chương trình đào tạo 

đã được chỉ ra, và nhà trường phải có kế hoạch hành động cụ thể để cải tiến khắc phục 

những tồn tại này. Đây là cái được lớn nhất từ phía nhà trường. Đồng thờ sinh viên và 

giảng viên được hưởng lợi vì môi trường dạy và học được cải thiện, nâng cấp và đảm bảo 

chất lượng. Ngoài ra, nhờ kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN, nhà trường xác định 

được vị thế của chương trình đào tạo trong khu vực và làm cơ sở để xây dựng lộ trình phát 

triển cho chương trình đào tạo theo hướng vươn tới các chuẩn mực quốc tế. 

Bên cạnh đó, khi áp dụng chuẩn AUN bộ tiêu chuẩn này không tập trung vào những 

đặc trưng riêng của từng chuyên ngành mà tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo 

chất lượng đào tạo của một chương trình. Bộ tiêu chuẩn tập trung và những lĩnh vực mà bất 

kỳ chương trình đạo tạo bậc đại học nào cũng có như chuẩn đầu ra; khung chương trình; 

giảng viên và sinh viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng... 

Trong khi đó, sinh viên là đối tượng được hưởng lợi rất lớn từ hoạt động đánh giá 

này, bởi được học tập trong một môi trường được cải tiến liên tục và đảm bảo chất lượng. 

Kết quả kiểm định AUN như một sự khẳng định chương trình đào tạo với xã hội về chất 

lượng sản phẩm đầu ra của chương trình, vì thế chắc chắn sinh viên tiếp cận việc làm phù 

hợp dễ dàng hơn. Trong tương lai gần, tham gia kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn 

AUN-QA còn tạo điều kiện cho sinh viên được chuyển đổi tín chỉ học tập giữa các chương 

trình đào tạo của các trường đại học thành viên AUN, tạo lợi thế cho hoạt động trao đổi 

sinh viên, giảng viên giữa các trường đại học. Và cuối cùng, người sử dụng lao động có một 

cơ sở tin cậy để tìm kiếm nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, từ một chương trình đào tạo 

có những tham chiếu chất lượng mang tính quốc tế. 

 

3. Những thuận lợi và khó khăn đối với giảng viên Trƣờng Đại học Thủ 

Dầu Một khi xây dựng đề cƣơng môn học theo hƣớng tích hợp chuẩn 

CDIO và AUN 

3.1. Thuận lợi khi áp dụng xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng tích hợp CDIO và 

AUN của giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một 

Điểm thuận lợi đầu tiên trong vấn đề tích hợp đề cương theo hướng CDIO và AUN 

có thể nói là thuận lợi về mặt tư tưởng – một điều rất khó khi nhà trường bắt đầu áp dụng 

theo hướng CDIO. Khi trường Đại học Thủ Dầu Một tiến hành thực hiện viết đề cương 

theo hướng CDIO giảng viên chưa quen với cách làm mới nên giảng viên ái ngại với việc 

thay đổi. Nhưng khi đã thành thạo đề cương theo hướng CDIO giảng viên nhận thấy đề 

cương theo hướng này có chuẩn đầu ra rất rõ ràng, xác lập được mục tiêu giảng dạy cụ thể 

không còn mang tính mơ hồ, chung chung như trước đây. Vì vậy khi tiếp cận đề cương theo 

hướng AUN giảng viên không ngại việc thay đổi, sẵn sàng thay đổi đây là thuận lợi đầu 
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tiên khi nhà trường vận dụng đề cương theo hướng AUN nhưng tích hợp cả CDIO.  

Thuận lợi thứ hai đó là đề cương theo hướng CDIO và AUN hoàn toàn không trái 

ngược và có thể nói là bổ trợ nhau. Nếu như đề cương theo hướng CDIO xác định chuẩn 

đầu ra cụ thể rõ ràng thì đề cương theo hướng AUN còn xác định được chuẩn đầu ra cho 

toàn bộ chương trình đào tạo và các phần nhỏ phải thống nhất trong một hệ thống. Hơn thế 

nữa, đề cương theo hướng AUN có thể áp dụng cho các khối ngành giúp khắc phục hạn chế 

của CDIO là thiên về khối ngành kỹ thuật. Tuy nhiên, chính đề cương theo hướng CDIO là 

nền tảng để giảng viên đại học Thủ Dầu Một có cơ sở để tiếp cận đề cương theo hướng 

AUN và tích hợp cả hai đề cương trong quá trình giảng dạy. 

Thuận lợi thứ ba, đó là lãnh đạo nhà trường luôn khuyến khích động viên giảng viên 

trong quá trình tiếp cận phương pháp mới, thành lập những tổ chuyên môn, tổ chức những 

những khóa tập huấn để hỗ trợ giảng viên, nếu giảng viên có vấn đề khó khăn đội ngũ 

chuyên môn của nhà trường luôn sẵn sàng hỗ trợ.  

Thuận lợi thứ tư, những tài liệu về CDIO cũng như AUN được nhà trường thường 

xuyên cập trên website của trường để giảng viên dễ dàng tiếp cận tài liệu. 

Thuận lợi cuối cùng để đảm bảo cho việc giảng dạy cho phương pháp theo hướng tiếp 

cận CDIO đến AUN yêu cầu cần có sự thay đổi lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng 

học nên nhà trường đã không ngừng cải thiện cơ sở vật chất, môi trường học tập để đáp ứng 

cho giảng viên và sinh điều kiện giảng dạy, học tập tốt nhất.  

3.2. Những khó khăn khi áp dụng xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng tích hợp 

CDIO và AUN của giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một 

Khó khăn đầu tiên của việc tích hợp đề cương theo hướng CDIO và AUN là giảng viên 

phải làm việc nhiều hơn trong quá trình soạn đề cương và việc giảng dạy. Đối với đề cương 

theo hướng CDIO phải trải qua 4 bước: hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành, 4 

bước này khối ngành Khoa học xã hội rất khó để áp dụng. Tiếp theo đối với đề cương theo 

hướng AUN giảng viên phải xác định từng chuẩn đầu ra của từng học phần nhỏ và phải đặt 

chuẩn đầu ra đó trong tổng thể chương trình đào tạo để trách sự trùng lắp. Trong khi đó có 

những giảng viên một số ngành do số lượng sinh viên đông, giảng viên phải thường xuyên 

lên lớp nên việc bổ sung, cập nhật đảm bảo đề cương cũng là một vấn đề khó khăn. 

Một khó khăn nữa của giảng viên đại học Thủ Dầu Một là mặc dù nhà trường đã có 

nhiều bổ sung cập nhật về nguồn tài liệu, cơ sở vật chất nhưng đôi khi điều kiện về nguồn 

học liệu, thiết bị máy móc, phòng thí nghiệm vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và 

học tập. Bên cạnh đó, với đề cương theo chuẩn AUN là mức đánh giá của khu vực trong 

khi đó sinh viên của trường Đại học Thủ Dầu Một mặt bằng chung của sinh viên còn khá 

thấp so với sinh viên của một số thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội nên cũng có 

nhiều khó khăn cho giảng viên khi áp dụng các chuẩn của khu vực.  

Hơn thế nữa đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Thủ Dầu Một đến từ nhiều nơi 

khác nhau trên cả nước nên trong quá trình công tác vì điều kiện cá nhân một số giảng viên 

không gắn kết lâu dài với nhà trường, đều này cũng dẫn đến quá trình thực hiện những mục 

tiêu lâu dài của nhà trường bị ảnh hưởng.  
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4. Kết luận và kiến nghị 

Rõ ràng việc vận dụng đề cương theo hướng tiếp cận theo hướng CDIO và AUN là 

một quyết định đúng đắn của nhà trường, góp phần giải đáp những vấn đề của công tác đào 

tạo nguồn nhân lực bối cảnh mới. Và việc áp dụng đề cương theo hướng CDIO và AUN 

không những không mâu thuẫn nhau mà còn hỗ trợ nhau cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ 

và môi trường đào tạo. 

Tuy nhiên để việc vận dụng tích hợp đề cương theo hướng CDIO và AUN thiết nghĩ 

trong thời gian tới giảng viên và nhà trường cần có những cải tiến sau:  

Về phía nhà trường: cần thường xuyên có những khóa tập huấn, trao đổi kinh nghiệm 

giữa giảng viên và đội ngũ chuyên gia để chia sẽ, trao đổi kinh nghiệm cũng như giúp đỡ 

giảng viên tháo gỡ những vướng mắc; cải thiện thêm hệ thống cơ sở vật chất đặc biệt là hệ 

thống phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị, hệ thống wifi; nên có những buổi nói 

chuyện chuyên đề, định hướng nghề để nâng cao ý thức học tập của sinh viên để sinh viên ý 

thức được tầm quan trọng của việc học, hiểu được những nhu cầu của thị trường, của nhà 

tuyển dụng để bổ sung những kiến thức, kỹ năng cần có để tăng cơ hội có việc làm sau khi 

tốt nghiệp ra trường. 

Về phía giảng viên: Trước hết giảng viên phải có tinh thần cầu thị, không ngại khó 

trong việc cập nhật kiến thức, phương pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy.  

Bên cạnh đó, giảng viên cũng nên xâm nhập thực tế, hiểu nhu cầu xã hội để giúp nhà 

trường có hướng tiếp cận trong giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế để tạo ra nguồn 

nhân lục đáp ứng được nhu cầu thực tế,  

Cuối cùng là người làm việc trực tiếp với sinh viên, giảng viên phải hiểu tâm tư 

nguyện vọng của các em để giúp các em hứng thú với việc học tập cũng như phát hiện ta 

những tiềm năng của các em để các em khó thể phát huy hết những điểm mạnh của mình. 
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