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Tóm tắt  

Một chương trình đào tạo được thiết kế có các khóa học kiến thức chuyên ngành hỗ 

trợ lẫn nhau, có một kế hoạch rõ ràng trong việc tích hợp các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, 

và kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ thống là vấn đề cốt lõi của tiêu chuẩn 3 

CDIO – Chương trình đào tạo tích hợp. Sự cần thiết phải phân tích chương trình học được 

thừa nhận và gán ban đầu các kiến thức, kỹ năng và thái độ vào chuẩn đầu ra môn học. Do 

đó, bài viết này các tác giả sử dụng chương trình đào tạo khóa 2018-2021 của chương 

trình Quản lý tài nguyên và Môi trường làm ví dụ cụ thể về việc đánh giá tổ hợp giữa 

phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá. Việc đánh giá tổ hợp này được 

duy trì mỗi hai năm để từ đó có sự điều chỉnh cần thiết cho các chương trình đào tạo trong 

tương lai.  

 

Từ khóa: Đề xướng CDIO, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, phương 

pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá.  

 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, trong giáo dục bậc đại học thì một chương trình đào tạo không thể được 

duy trì liên tục hết các khóa học này đến khóa học khác, việc duy trì sẽ làm lạc hậu kiến 

thức, đi sau thời đại và cực kỳ ảnh hưởng đến việc đào tạo sinh viên ra trường có việc làm 

lập tức và phù hợp chuyên ngành. Tại chương trình Quản lý tài nguyên và môi trường thì 

định kỳ 2 năm khi chương trình đào tạo hiện hành đang áp dụng, thì chương trình Quản lý 

tài nguyên và môi trường sẽ tiến hành rà soát thông qua cuộc họp giữa các giảng viên trong 

chương trình, giữa các chuyên gia ngoài trường tạm gọi tắt là các bên liên quan có chuyên 

môn để từ đó có các định hướng phù hợp trong việc xây dựng chương trình đào tạo mới 

trong tương lai. Các bên liên quan sẽ gồm giảng viên trong và ngoài trường, doanh nghiệp, 

sở ban ngành, các viện, trường đại học có sử dụng nguồn lao động chuyên ngành Quản lý 

tài nguyên và môi trường.  
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2. Nội dung và kết quả đánh giá tổ hợp chƣơng trình đào tạo 

2.1. Phương pháp giảng dạy 

Chương trình đa dạng hóa các phương pháp giảng dạy, vận dụng phương pháp giảng 

dạy hòa hợp, tích cực; học tập trực tuyến E-learning, tăng cường trải nghiệm thực tế, kiến 

tập, thực tập. Cụ thể: thuyết giảng hiện đại, seminar, bài tập nhóm, tự học, thí nghiệm, thực 

hành tại doanh nghiệp, ứng dụng E-learning, ứng dụng nghiên cứu khoa học.  

Bảng 1. Các phương pháp giảng dạy ứng với các khối kiến thức và các học phần 

Khối kiến 

thức 
Học phần Phƣơng pháp giảng dạy 

Đại cương Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 

(5+0); Tư tưởng Hồ Chí Minh (2+0); Đường lối CM Đảng 

CS VN (3+0) 

Thuyết giảng hiện đại, thuyết 

trình, bài tập nhóm, ứng dụng 

E-learning 

Toán cao cấp A1 (1+1) Thuyết giảng hiện đại, bài tập 

Tư duy biện luận - sáng tạo (3+0) Thuyết giảng hiện đại, bài tập 

nhóm 

Nhập môn nghiên cứu khoa học (1+1); Quản lý học đại 

cương (2+0) 

Thuyết giảng hiện đại, thuyết 

trình, bài tập nhóm, bài tập thực 

hành 

Quản lý dự án (1+1); Đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp 

(2+0) 

Thuyết giảng hiện đại, thuyết 

trình, bài tập nhóm, thực hiện 

dự án 

Cơ sở 

ngành 

Nhập môn ngành quản lý tài nguyên và môi trường (2+1); 

Phương pháp NCKH chuyên ngành (1+1) 

Thuyết giảng hiện đại, bài tập 

nhóm, bài tập thực hành 

Khoa học đất (2+0); Sinh thái học (2+0); Phân tích hệ 

thống môi trường (2+0); Quy hoạch môi trường (2+0); 

Kiểm soát ô nhiễm môi trường (2+0); An toàn lao động 

VSMT (2+0); Quy hoạch sử dụng đất (2+0); Biến đổi khí 

hậu (2+0); Sức khỏe và an toàn môi trường (HSE) (2+0); 

Công nghệ sinh học môi trường (2+0); Công nghệ xử lý 

nước thải (2+0);  

Thuyết giảng hiện đại, thuyết 

trình, bài tập nhóm 

Cơ sở 

ngành 

Mô hình hóa môi trường (2+0); Quan trắc môi trường 

(2+0); Các PP thống kê MT (2+0); Thủy lực môi trường 

(2+0); Luật và chính sách MT(2+0); Vi sinh môi trường 

(2+0); Đại cương công nghệ môi trường (2+0); Hóa môi 

trường (2+0); Hóa phân tích (2+0); Cơ sở hệ thống thông 

tin địa lý (2+0) 

Thuyết giảng hiện đại, thuyết 

trình, bài tập nhóm 

Vẽ kỹ thuật và Autocad (2+0); Cơ sở viễn thám (2+0) Thuyết giảng hiện đại, bài tập 

nhóm 

TH vẽ kỹ thuật và Autocad (0+1); TH cơ sở viễn thám 

(0+1); TH cơ sở hệ thống thông tin địa lý (0+1) 

Thuyết giảng hiện đại, ứng 

dụng CNTT 

TH hóa phân tích (0+1) Thực hành, thí nghiệm 

Chuyên 

ngành 

Đánh giá rủi ro MT (1+1); Phân tích MT (2+0); Quản lý 

tài nguyên nước (1+1); Quản lý tổng hợp biển và đới bờ 

(1+1); ISO 14001 (2+0); Sản xuất sạch hơn (1+1); Kinh tế 

TN và MT (2+0); Quản lý tổng hợp lưu vực (1+1); Độc 

học MT (2+0); Năng lượng và phát triển bền vững (1+1); 

Thuyết giảng hiện đại, thuyết 

trình, bài tập nhóm, bài tập thực 

hành 
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Công nghệ xanh (2+0); Quản lý tài nguyên rừng và đa 

dạng sinh học (1+1); Quản lý CTR và chất thải nguy hại 

(2+0); Quản lý MT không khí và tiếng ồn (1+1) 

Chuyên 

ngành 

Thực hành phân tích môi trường (0+1); Kỹ thuật lấy mẫu 

và xử lý mẫu (0+2) 
Thực hành, thí nghiệm 

Quản lý tài nguyên khoáng sản và năng lượng (1+1) Thuyết giảng hiện đại, thuyết 

trình, bài tập nhóm, thực hiện 

dự án 

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp (1+1); 

Đánh giá tác động môi trường (1+1) 

Thuyết giảng hiện đại, thuyết 

trình, bài tập, đi thực tế 

Ứng dụng GIS trong QLTN&MT (0+2); Ứng dụng Viễn 

thám trong QLTN&MT (0+2); Ứng dụng mô hình hóa 

trong QLTN&MT (0+2) 

Thuyết giảng hiện đại, ứng 

dụng CNTT 

TH quản lý CTR và chất thải nguy hại (0+1); TH xây 

dựng ISO 14001 (0+1) 
Bài tập nhóm, đi thực tế 

Thực tập 1 (0+2); Thực tập 2 (0+4); Thực tập tốt nghiệp 

(0+6); Khóa luận tốt nghiệp/Báo cáo tốt nghiệp (0+5) 
Thực hành tại doanh nghiệp 

2.2. Phương pháp kiểm tra đánh giá 

Phương pháp kiểm tra đánh giá có sự liên kết đánh giá – giảng dạy – học tập hướng 

đến chuẩn đầu ra, cụ thể:  

Bảng 2. Phương pháp kiểm tra đánh giá 

Khối kiến 

thức 
Học phần 

Phƣơng pháp 

kiểm tra đánh 

giá 

Đại cương Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (5+0); Tư tưởng 

Hồ Chí Minh (2+0); Đường lối CM Đảng CS VN (3+0) 

Trắc nghiệm  

Toán cao cấp A1 (1+1); Tư duy biện luận - sáng tạo (3+0) Tự luận 

Nhập môn nghiên cứu khoa học (1+1); Quản lý học đại cương (2+0) Tiểu luận 

Quản lý dự án (1+1); Đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp (2+0) Dự án 

Cơ sở ngành Sinh thái học (2+0); Cơ sở viễn thám (2+0) Trắc nghiệm 

Vẽ kỹ thuật và Autocad (2+0); Kiểm soát ô nhiễm môi trường (2+0); 

Hóa phân tích (2+0); Mô hình hóa môi trường (2+0); Các PP thống kê 

MT (2+0); Thủy lực môi trường (2+0); Luật và chính sách MT(2+0); 

Vi sinh môi trường (2+0); Sức khỏe và an toàn môi trường (HSE) 

(2+0); Công nghệ sinh học môi trường (2+0) 

Tự luận 

Nhập môn ngành quản lý tài nguyên và môi trường (2+1); Phương 

pháp NCKH chuyên ngành (1+1); Đại cương công nghệ môi trường 

(2+0); Khoa học đất (2+0); Hóa môi trường (2+0); Phân tích hệ thống 

môi trường (2+0); Quy hoạch môi trường (2+0); Cơ sở hệ thống thông 

tin địa lý (2+0); Quan trắc môi trường (2+0); An toàn lao động VSMT 

(2+0); Quy hoạch sử dụng đất (2+0); Biến đổi khí hậu (2+0); Công 

nghệ xử lý nước thải (2+0) 

Tiểu luận 

TH vẽ kỹ thuật và Autocad (0+1); TH cơ sở viễn thám (0+1); TH cơ 

sở hệ thống thông tin địa lý (0+1) 

Thực hành trên 

máy 

TH hóa phân tích (0+1) Thí nghiệm 

Chuyên ngành Đánh giá rủi ro môi trường (1+1); Đánh giá tác động môi trường Tự luận 
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(1+1); Kinh tế tài nguyên và môi trường (2+0); Quản lý CTR và chất 

thải nguy hại (2+0); Độc học môi trường (2+0) 

Quản lý tổng hợp biển và đới bờ (1+1) Vấn đáp 

Phân tích môi trường (2+0); Quản lý tài nguyên nước (1+1); ISO 

14001 (2+0); Sản xuất sạch hơn (1+1); Quản lý tổng hợp lưu vực 

(1+1); Năng lượng và phát triển bền vững (1+1); Công nghệ xanh 

(2+0); Quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học (1+1); Quản lý 

môi trường đô thị và khu công nghiệp (1+1); Quản lý môi trường 

không khí và tiếng ồn (1+1); Ứng dụng GIS trong QLTN&MT (0+2) 

Tiểu luận 

Quản lý tài nguyên khoáng sản và năng lượng (1+1) Dự án 

TH phân tích môi trường (0+1); Kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu (0+2) Thí nghiệm 

Ứng dụng Viễn thám trong QLTN&MT (0+2); Ứng dụng mô hình hóa 

trong QLTN&MT (0+2) 

Thực hành trên 

máy 

TH quản lý CTR và chất thải nguy hại (0+1); TH xây dựng ISO 14001 

(0+1) 
Báo cáo  

Thực tập 1 (0+2); Thực tập 2 (0+4); Thực tập tốt nghiệp (0+6); Khóa 

luận tốt nghiệp/Báo cáo tốt nghiệp (0+5) 
Báo cáo  

Việc đánh giá tổ hợp giữa phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá 

rất quan trọng trong triển khai giảng dạy và kiểm tra kết thúc một học phần. Chúng ta xem 

học phần đó dùng phương pháp nào giảng dạy, và bước tiếp đến là phân tích phương pháp 

giảng dạy đó có phù hợp với môn học hay không. Nếu là môn cơ sở ngành thì nên dùng 

phương pháp nào giảng dạy, và nếu là môn chuyên ngành thì phương pháp nào sẽ phù hợp 

hơn. Tương tự thì ở phần kiểm tra đánh giá chúng ta dùng phương pháp nào đánh giá, 

phương pháp đó có phù hợp, có khai thác hết tư duy và khả năng diễn giải vấn đề của sinh 

viên hay không. Từ đó chúng ta sẽ lựa chọn và tìm ra phương pháp kiểm tra đánh giá phù 

hợp với từng giai đoạn của học phần.  

Mặt khác, sau khi đánh giá tổ hợp chương trình đào tạo thì các giảng viên trong 

Chương trình sẽ cùng ngồi lại với nhau, phân tích kết quả, đưa ra các yêu cầu, các điều 

chỉnh, nhằm góp ý cho giảng viên lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, thiết kế bài 

giảng phù hợp và triển khai đánh giá phù hợp với học cho các chương trình đào tạo sau và 

các học kỳ sau.  

 

3. Kết quả 

Đối với phương pháp giảng dạy: Chương trình đào tạo kết hơp phong phú nhiều 

phương pháp để gia tăng tính linh hoạt, mới mẻ và hứng thú cho sinh viên như: thuyết 

giảng, thực hành trên máy, E-learning, bài tập nhóm, thuyết trình nhóm, đi thực tế, thực 

hành doanh nghiệp… Việc áp dụng nhiều phương pháp cùng lúc có nhiều ý nghĩa tích cực 

như: Không phải sinh viên nào cũng thuận lợi tiếp thu bằng phương pháp làm việc nhóm, 

nếu chúng ta sử dụng hoàn toàn một phương pháp làm việc nhóm sẽ gây khó khăn cho 

nhóm sinh viên này. Một ý nghĩa khác đó là ở các học phần khác nhau sẽ có thể cần thiết có 

các phương pháp truyền đạt khác nhau thì sẽ dễ dàng truyền tải đầy đủ thông tin của học 

phần đó. Đối với phương pháp kiểm tra đánh giá: Chương trình đạo tạo cùng lúc sử dụng 
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nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá như: trắc nghiệm, vấn đáp, tự luận, tiểu luận, thực 

hành trên mày, thực hành thực tế và đồ án. Các phương pháp kiểm tra đánh giá sẽ được lựa 

chọn phù hợp cho từng môn học của chương trình. Tóm lại, trong chương trình đào tạo các 

học phần với kiến thức chuyên ngành hỗ trợ lẫn nhau, có một kế hoạch rõ ràng trong việc 

tích hợp các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, và kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình và hệ 

thống đáp ứng tiêu chuẩn 3 – Chương trình đào tạo tích hợp của đề xướng CDIO. 

 

4. Kết luận 

Định kỳ sau một thời gian đào tạo là 2 năm, Chương trình phải ngồi để rà soát tìm ra 

các học phần không còn phù hợp, bổ sung các học phần đang được các bên liên quan đánh 

giá cao và phù hợp với xu thế việc làm cho sinh viên các khóa sau này… 

Hiệu chỉnh lại chương trình đào tạo còn giúp chương trình hiệu chỉnh lại chuẩn đầu ra 

dựa trên chương trình đào tạo mới. Công việc này chúng tôi làm quy trình ngược vì lý do 

chúng tôi đã có chương trình đào tạo đang vận hành, chúng tôi chỉ rà soát sửa chữa chứ 

không đập bỏ và xây dựng mới hoàn toàn. 

Chương trình đào tạo tích hợp cần hội đủ các tiêu chí: kiến thức chuyên môn, kỹ năng 

mềm và thái độ. Chuẩn đầu ra cụ thể sẽ được xây dựng dựa theo thang Bloom. Chúng sẽ 

đóng vai trò quan trọng như là dữ liệu đầu vào trong việc xây dựng và triển khai khung 

chương trình đào tạo tích hợp cũng như đề cương chi tiết cho từng học phần cụ thể. Mặc dù 

sau đó chúng còn trải qua việc xây dựng đề cương chi tiết cho từng học phần cụ thể đến ít 

nhất là mức độ 3 theo đề cương CDIO. Tuy nhiên, quá trình xây dựng chuẩn đầu ra hoàn 

chỉnh như là người chỉ đường cho việc hiệu chỉnh và xây dựng đề cương làm theo đề xướng 

CDIO phát huy được tác dụng để nâng cao chất lượng đào tạo trong điều kiện thực tế tại 

Chương trình Quản lý tài nguyên và môi trường. 
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