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Tóm tắt 

Đối với các tân sinh viên (SV), việc chuyển từ môi trường phổ thông sang môi trường 

đại học làm cho SV bỡ ngỡ, gặp nhiều khó khăn trong định hình nội dung chương trình đào 

tạo, phương pháp học tập, động lực học tập và định hướng nghề nghiệp tương lai. Nhập 

môn ngành là môn học nhằm đáp ứng Tiêu chuẩn 4 của CDIO về tạo cảm hứng, niềm say 

mê, động lực học tập, khả năng sáng tạo và định hướng nghề nghiệp trong tương lai của 

một kỹ sư kỹ thuật [1]. Mặt khác, môn học bước đầu rèn luyện cho SV tư duy thực hành kỹ 

thuật qua việc kiến tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống. Bài viết này, chia sẻ những kết 

quả đạt được qua quá trình triển khai giảng dạy Nhập môn ngành Công nghệ thông tin 

(CNTT) tại trường Viện Kỹ thuật Công nghệ, đồng thời nêu ra một số thách thức trong quá 

trình triển khai. 

 

Từ khóa: Nhập môn ngành CNTT; Tiêu chuẩn 4 CDIO; Kiến tạo sản phẩm, quy trình 

 

1. Đặt vấn đề 

Mục tiêu và nhiệm vụ của giáo dục đại học là đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu phát 

triển của xã hội và quan trọng hơn là làm sao để SV có được các kiến thức, kỹ năng và thái độ 

mà doanh nghiệp và các bên liên quan mong muốn. Đề xướng CDIO đáp ứng thách thức này 

thông qua việc đào tạo SV trở thành người kỹ sư toàn diện, hiểu được cách thức Hình thành ý 

tưởng – Thiết kế – Triển khai – Vận hành những sản phẩm, quy trình và những hệ thống kỹ 

thuật phức tạp, có giá trị gia tăng, trong môi trường hiện đại, làm việc theo nhóm [2]. Tuy vậy, 

việc thay đổi môi trường học tập từ phổ thông sang đại học sẽ ít nhiều làm cho các tân SV gặp 

nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Chẳng hạn, họ chưa định hình được nội dung chương trình, phương 

pháp học tập và nghề nghiệp tương lai của mình, từ đó dẫn đến SV thiếu động cơ học tập, thiếu 

một số kỹ năng cần thiết. Vì vậy, SV gặp khó khăn trong học tập ở các năm tiếp theo. 

Môn học “Nhập môn về kỹ thuật” là Tiêu chuẩn 4 trong số 12 tiêu chuẩn của CDIO. 

Tiêu chuẩn này khẳng định đây là môn học giới thiệu khuôn khổ thực hành kỹ thuật cho 
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việc chế tạo sản phẩm, thiết lập quy trình và xây dựng hệ thống; giới thiệu các kỹ năng cá 

nhân và giao tiếp cần thiết [6]. Nhập môn ngành kỹ thuật đã được triển khai ở nhiều CTĐT 

trong và ngoài nước. Chẳng hạn, ứng dụng khái niệm Constructive Alignment để xây dựng 

môn giới thiệu ngành được đề cập trong [3], tác giả đã nêu vai trò và tầm quan trọng của 

môn giới thiệu ngành và ví nó như một bộ phận trung tâm trong CTÐT tích hợp. Một mô 

hình tổ chức Nhập môn CNTT với hai môn Nhập môn CNTT 1 và Nhập môn CNTT 2 

được triển khai để đáp ứng nhu cầu giới thiệu cho SV 6 chuyên ngành tại Khoa CNTT, 

trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.Hồ Chí Minh [4]. 

Hiện nay, Nhập môn ngành là môn học bắt buộc đối với SV tất cả các ngành của 

trường ĐH Thủ Dầu Một. Nhập môn ngành CNTT được chúng tôi đề cập trong bài viết này 

ngoài việc đáp ứng mục tiêu của Tiêu chuẩn 4, còn được vận dụng linh hoạt phù hợp với 

điều kiện của Trường và các chuyên ngành đào tạo của Viện Kỹ thuật Công nghệ. Nội dung 

Nhập môn ngành của Viện Kỹ thuật Công nghệ có một số phần tương tự như Nhập môn 

CNTT 1 và Nhập môn CNTT 2 của trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, tuy 

nhiên, từ quy trình kiến tạo sản phẩm, quy trình chúng tôi tăng cường nội dung trải nghiệm 

và thực hành phát triển sản phẩm CNTT thông qua đồ án môn học cuối kỳ. 

Phần tiếp theo của bài viết này được tổ chức như sau. Trong Phần II, trình bày cấu 

trúc nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá của môn Nhập môn ngành đang triển khai. 

Phần III giới thiệu các kết quả đạt được của quá trình triển khai CDIO tại Viện, và Phần IV 

nêu một số thách thức khi triển khai Nhập môn ngành. Cuối cùng là kết luận. 

 

2. Cấu trúc nội dung, phương pháp dạy – học và đánh giá 

2.1. Cấu trúc nội dung môn học 

Nội dung của môn học Nhập môn ngành CNTT được thiết kế với thời lượng 3 tín chỉ 

(gồm 30 tiết lý thuyết và 30 tiết thực hành) được trình bày trong Hình 1. 

Trong Hình 1, kiến thức liên quan đến CNTT và các lĩnh vực ứng dụng CNTT trong 

xã hội sẽ được trình bày qua phần Giới thiệu ngành nghề và các lĩnh vực ứng dụng. Phần 

Kỹ năng khai thác thông tin và giao tiếp bằng điện tử sẽ giảng dạy một số kỹ năng về tìm 

kiếm, khai thác, xử lý và giao tiếp trên Internet. Các kỹ năng cá nhân như làm việc nhóm, 

kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ được giới thiệu trong phần Kỹ năng cá 

nhân. Các kiến thức về đạo đức, cách hành xử có đạo đức liên quan đến ngành nghề và một 

số ví dụ về đạo đức trong CNTT chúng tôi sẽ chọn lọc và trình bày trong phần Giới thiệu 

đạo đức nghề nghiệp của kỹ sư CNTT. Đặc biệt, với mục tiêu giúp SV hiểu được cách thức 

Hình thành ý tưởng – Thiết kế – Thực hiện – Vận hành một sản phẩm, một quy trình thực 

tế, chúng tôi cho SV trải nghiệm qua các bước Kiến tạo sản phẩm. Phần cuối của môn học 

sẽ giúp sẽ bước đầu làm quen với cách xây dựng, cách viết báo cáo và trình bày một đồ án 

qua nội dung Phát triển ứng dụng CNTT. 

Ngoài các nội dung trên, nhằm giúp các tân SV có cảm hứng học tập, rút ngắn khoảng 

cách giữa môi trường học tập và công việc thực tế, hàng năm Viện đã mời các chuyên gia, 

doanh nghiệp seminar các chương trình định hướng nghề nghiệp dành cho SV năm nhất như 

Hình 2; kết hợp với các công ty phần mềm tổ chức cho SV tham quan tìm hiểu môi trường 
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làm việc, vị trí việc làm tại doanh nghiệp để giúp SV hiểu rõ hơn về nghề nghiệp tương lai và 

các yêu cầu về kiến thức nền tảng, công nghệ và các kỹ năng cần thiết của một người kỹ sư 

(Hình 3). Qua các buổi trao đổi kinh nghiệm thực tế này sẽ tạo động lực cho SV phấn đấu, 

theo đuổi đam mê và có định hướng cho công việc tương lai của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1. Nội dung môn học Nhập môn ngành CNTT 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Chương trình định hướng nghề 
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Hình 3. SV tham quan thực tế tại FPT 
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2.2. Phương pháp dạy và học 

Mục tiêu của Nhập môn ngành là tạo cảm hứng, niềm say mê, động lực học tập, khả 

năng sáng tạo và định hướng nghề nghiệp trong tương lai của một kỹ sư kỹ thuật, do vậy 

môn học này không đặt nặng về kiến thức mà chủ yếu chú trọng phát triển năng lực cho 
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giao tiếp xã hội để SV thực sự gắn kết và bắt kịp với sự phát triển của ngành nghề sau này. 

Do vậy đòi hỏi giảng viên (GV) có phương pháp giảng dạy thích hợp và SV phải thay đổi 

cách học để đáp ứng được yêu cầu của môn học. 

Đối với môn học này, SV sẽ học các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng 

kiến tạo sản phẩm cùng với kiến thức chuyên ngành CNTT. Cách học này cho phép SV sử 

dụng kép thời gian để vừa học kiến thức, vừa học kỹ năng. Với hình thức học tập thông qua 

trải nghiệm sớm các đồ án; cho SV làm mini project; tranh luận các câu hỏi có vấn đề… sẽ 

giúp SV tự tin trao đổi, thảo luận, phân tích và đánh giá các ý tưởng của mình/bạn cùng 

nhóm như Hình 4. Sau đây là một số ví dụ về cách tổ chức giảng dạy và học tập được chúng tôi 

thực hiện trong môn học này. 

Trong nội dung Đạo đức nghề nghiệp của người kỹ sư CNTT, để giúp SV tự chiếm lĩnh 

tri thức và có thái độ đúng đắn với đạo đức nghề nghiệp ngành CNTT, GV sử dụng phương 

pháp dạy học theo mô hình CARD (Context Activity Reflect Documentation) [5]. Sau khi giới 

thiệu nội dung bài học, GV cho SV xem một clip về đạo đức nghề nghiệp, sau khi xem xong 

clip GV đặt các câu hỏi thảo luận, cuối cùng từng SV suy ngẫm và viết ra những việc nên/ 

không nên làm của một kỹ sư CNTT. Bài tập cho nội dung này, các nhóm xây dựng một clip về 

đạo đức CNTT, tội phạm CNTT trong xã hội và chia sẻ cho cả lớp cùng theo dõi. 

Một ví dụ khác, GV sẽ cho SV trải nghiệm quy trình CDIO dựa trên đồ án thông qua các 

bước trong nội dung Kiến tạo sản phẩm. Cụ thể, chúng tôi đã cho các nhóm SV trải nghiệm 

quy trình Lên ý tưởng – Thiết kế – Xây dựng và Thử nghiệm sản phẩm qua bài tập xây dựng 

một hình tháp từ các nguyên liệu cho trước, với yêu cầu tháp có thể đứng vững trên mặt phẳng 

nghiêng 45
o 
và chịu được một vật nặng được gắn trên đỉnh tháp. Các nhóm tự lập bảng thiết kế, 

bảng chấm công, quy trình thực hiện, nêu khó khăn và giải pháp thực hiện, sau đó viết báo cáo 

trình bày sản phẩm trước lớp như Hình 5. Hoạt động này đã lôi cuốn SV tham gia nhiệt tình, 

không khí học tập sôi nổi, bổ ích và xác thực. Sau khi SV đã biết được một quy trình kiến tạo 

sản phẩm, chúng tôi yêu cầu SV tự khảo sát một bài toán trong thực tế để xây dựng một đồ án 

môn học. Yêu cầu của đồ án, xây dựng một bài toán nhỏ giải quyết một vấn đề trong thực tế. Ví 

dụ: xây dựng một bài toán quản lý, thiết kế một Website, thực hiện game,… từ các công cụ 

hoặc mã nguồn có sẵn. Mặc dù với lượng kiến thức về chuyên ngành còn hạn chế tuy nhiên đồ 

án đã được SV thực hiện rất tốt. Như vậy, thay vì chỉ đơn thuần dạy lý thuyết trừu tượng, hay 

cho SV thực hành, làm bài tập ở nhà thì việc cho SV tham gia sớm vào đồ án sẽ bước đầu cho 

họ cơ hội khám phá và thực hiện những điều họ mong muốn làm khi vào trường đại học.  
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Hình 4. SV rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm 

và thuyết trình. 

Hình 5. Sản phẩm SV trải nghiệm qua các 

bước kiến tạo sản phẩm. 

2.3. Đánh giá kết quả học tập 

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra ở trên, trong môn học này chúng tôi thiết kế các dạng 

bài tập đánh giá như sau: 

– Đánh giá hoạt động trên lớp (10%): Bao gồm các hoạt động Tham dự đầy đủ các 

buổi học; Tích cực trả lời các câu hỏi, trao đổi, thảo luận; Làm bài tập. 

– Bài tập cá nhân/tuần (10%): Ở dạng này nhiệm vụ của SV chuẩn bị nội dung cho 

bài giảng ở tuần tiếp theo bằng cách đọc và tóm tắt bài giảng trên lớp, chuẩn bị bài tập, bài 

thực hành, các câu hỏi thảo luận…Qua đó, kiểm tra kỹ năng đọc, viết, phân tích, tổng hợp, 

tư duy phản biện của SV... 

– Bài tập theo nhóm/tháng (30%): Mỗi nhóm từ 2-3 SV có nhiệm vụ tự tìm hiểu và 

xây dựng một mini project theo yêu cầu của GV. Với dạng bài tập này, nhằm kiểm tra kiến 

thức, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu của SV, qua đó rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, 

kỹ năng quản lý, sử dụng thời gian, giải quyết vấn đề... bên cạnh đó, các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết cũng được củng cố. 

– Bài kiểm tra cuối kỳ (50%): Nhằm đánh giá toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thái 

độ của SV, bài cuối kỳ tổ chức viết báo cáo: Vận dụng các công cụ đã được học đề xuất 

giải quyết một vấn đề cụ thể từ khảo sát thực tế (20%); Thuyết trình vấn đề nhóm đã làm 

(10%). Trình bày báo cáo bằng văn bản (10%). Cuối cùng viết một đoạn ngắn nêu cảm 

nhận của bản thân về ngành học (10%). 

 

3. Kết quả thực hiện 

Quá trình khiển khai Nhập môn ngành CNTT tại Viện bước đầu đã mang lại một số 

kết quả khả quan. Môn học này không những tác động tích cực đến SV mà còn giúp GV 

thay đổi phương pháp giảng dạy và giúp Viện định hướng nâng cao năng lực và kỹ năng 

giảng dạy cho GV, phối hợp trải nghiệm bên ngoài Trường. 

Để đánh giá tác động môn học này đối với SV, sau khi kết thúc học kỳ chúng tôi tiến 

hành khảo sát để lấy ý kiến của SV về sự yêu thích môn học này. Kết quả khảo sát được 

thực hiện trong 5 năm liên tục từ 2015 đến 2019. Phiếu khảo sát gồm có 30 câu thuộc 5 lĩnh 

vực: Thông tin chung về môn học; Hoạt động giảng dạy của GV; Sự kết hợp giữa lý thuyết 

và thực hành của môn học; Kiểm tra đánh giá; và Cảm nhận chung về môn học. Ở đây, 

chúng tôi chỉ trích lọc một số kết quả liên quan đến kiến thức, kỹ năng, thái độ của SV đối 

với môn học này. Biểu đồ 1 thể hiện các kết quả về kiến thức và kỹ năng, cụ thể như sau: 

Về kiến thức: Kết quả khảo sát cho thấy có 36% SV hoàn toàn đồng ý, 60% SV đồng 

ý khi nhận xét rằng môn học này cung cấp cho họ những kiến thức bổ ích. Hơn 50% SV 

đồng ý rằng môn học này đã giúp họ nâng cao năng lực tư duy nhận thức và rèn luyện tư 

duy giải quyết vấn đề. 
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Về kỹ năng: Đa số SV có phản hồi tích cực đối với các kỹ năng đã đạt được trong 

môn học này. Cụ thể, có 46% hoàn toàn đồng ý và 52% đồng ý với nhận xét Nhập môn 

ngành giúp họ phát triển một số kỹ năng cá nhân cần thiết: tự học, giao tiếp, thuyết trình, 

làm việc nhóm; kỹ năng khai thác thông tin trên Internet; kỹ năng học tập tích hợp; kỹ năng 

tư duy phản biện.  

  

Biểu đồ 1. Ý kiến phản hồi của SV về kiến thức và kỹ năng qua môn học Nhập môn ngành CNTT. 

Về thái độ: Có 81% SV nhận thức được tầm quan trọng của môn học này trong 

chương trình đào tạo, 56% cho rằng môn học giúp họ có định hướng nghề nghiệp cho bản 

thân, 78% SV yêu thích môn học, 79% SV có thái độ đúng đắn với những sai phạm liên 

quan đến đạo đức CNTT trong xã hội. 

Bên cạnh đó Nhập môn ngành đã có ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập của một số 

môn chuyên ngành như “Cơ sở Lập trình”, “Kỹ Thuật lập trình”, hay “Thiết kế Website”. 

So với kết quả của các khóa trước năm 2015 thì kết quả học tập các môn này của các năm 

2015 đến 2019 cao hơn [7].  

Ngoài những tác động tích cực đến SV, Nhập môn ngành CNTT đã giúp GV hiểu 

được ngữ cảnh CDIO trong giảng dạy kỹ thuật, từ đó vận dụng vào quá trình thiết kế đề 

cương môn học theo CDIO nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của AUN, MOET; lồng ghép các 

kỹ năng để giải quyết các vấn đề thực tế cho SV trong từng bài giảng, đặc biệt rèn luyện kỹ 

năng CDIO cho SV qua các bài thực hành, đồ án môn học. [5] 

 

4. Thách thức 

Bên cạnh những thuận lợi nhất định, việc triển khai giảng dạy Nhập môn ngành theo 

đề xướng CDIO đã gặp một số khó khăn và thách thức: 

– Thách thức lớn nhất trong môn học này là thời lượng còn ít, không đủ để triển kahi 

các hoạt động trải nghiệm thực tiễn cho SV; 

– Kinh nghiệm giảng dạy theo CDIO giữa các GV chưa đều; 

– Cách thức đánh giá rất chi tiết đòi hỏi GV phải mất nhiều thời gian và công sức, 

– SV phải chủ động học tập và rèn luyện mới có thể đáp ứng tốt yêu cầu của môn học; 
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– Một số phương pháp học tập hiệu quả [6] chưa được giới thiệu nhiều cho SV. 

 

5. Kết luận 

Việc triển khai giảng dạy Nhập môn ngành cho SV từ năm đầu tiên của bậc đại học là 

một hướng đi đúng đắn của Nhà trường và bước đầu đã thu được một số kết quả khả quan. 

Môn học này đã giúp SV nhìn nhận tổng quan được quá trình học tập của mình trong 4 năm 

học, hiểu rõ hơn về nghề nghiệp mà mình đã chọn, từ đó các em sẽ có phương pháp học tập 

và lộ trình phát triển nghề nghiệp. Trải nghiệm giảng dạy môn học đã giúp Viện và GV có 

những cải tiến để phù hợp với mục tiêu đào tạo. Tuy vậy, việc triển khai Nhập môn ngành 

đã gặp một số thách thức nhất định. Chúng tôi sẽ từng bước khắc phục những khó khăn để 

đạt được mục tiêu đề ra.  
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