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Tóm tắt  

Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Điện & Điện tử (EEE) có khả năng tạo ra một số sản 

phẩm thông qua việc học tập dựa trên đồ án CDIO để khởi nghiệp. Tuy nhiên, họ thiếu khả 

năng đổi mới liên tục để đạt được hiệu quả khởi nghiệp. Trong quá trình thực hiện giảng dạy 

CDIO ởTrường Đại học  Duy Tân, chúng tôi đã tích lũy được một số kinh nghiệm để giải quyết 

vấn đề này và thu được một số kết quả khả quan và sẽ được trình bày trong bài viết này. Đóng 

góp đầu tiên là một đề xuất về một mô hình dạy và học để nâng cao khả năng khởi nghiệp, cụ 

thể là CDIO khép kín dựa trên mô hình CDIO thông thường. Sau giai đoạn Vận hành 

(Operation), sinh viên được khuyến khích và đào tạo để tiếp tục hình thành ý tưởng mới để cải 

tiến hoặc tạo ra sản phẩm mới dựa trên ý tưởng trước đó. Các vấn đề cải tiến bao gồm bổ sung 

tính năng, cải thiện thông số kỹ thuật, xem xét về chi phí bảo trì, v.v. Khung CDIO khép kín cho 

phép chúng tôi cải thiện khả năng đổi mới liên tục của sinh viên EEE để nâng cao sự cạnh 

tranh của sản phẩm được họ tạo ra. Trong mô hình được đề xuất này, chúng tôi nhấn mạnh sự 

đổi mới không ngừng để đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Đóng góp thứ hai của bài viết 

này là việc đánh giá khung đề xuất này dựa trên các sản phẩm được chấp nhận trên thị trường. 

Chúng tôi đã điều tra thống kê sau năm năm thực hiện khung CDIO này trong khoa của chúng 

tôi từ 2013-2014 đến 2017-2018 và kết quả khẳng định tính hiệu quả của mô hình đề xuất. Để 

làm rõ hiệu quả, chúng tôi cũng trình bày một trường hợp thực tế, đó là các sản phẩm nhà 

thông minh. Trong trường hợp đó, chúng tôi mô tả chi tiết quy trình áp dụng khung CDIO khép 

kín để nâng cao khả năng khởi động dựa trên các sản phẩm nhà thông minh. Chúng tôi sẽ thảo 

luận chi tiết hơn về các công trình của chúng tôi để giải quyết những vấn đề này trong báo cáo 

đầy đủ. 

 

Từ khóa: CDIO khép kín, khởi nghiệp, sáng tạo, sản phẩm thực tế 

 

1. Đặt vấn đề 

Với dân số lớn 90 triệu người và phần lớn là thanh niên, khoảng 40% trong số đó dưới 25 

tuổi, Việt Nam trở thành thị trường tiềm năng lớn thứ ba ở Đông Nam Á. Nó mang lại cơ hội 

https://ejs.tdmu.edu.vn/103-a25io
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lớn cho các công ty khai thác thị trường mới nổi này. Nhận thức được vấn đề đó, chính phủ 

Việt Nam đã và đang khuyến khích tinh thần khởi nghiệp từ toàn xã hội trong những năm gần 

đây (www.startup.gov.vn). Đại học Duy Tân, cái nôi đào tạo nguồn nhân lực cho startup, cũng 

đã và đang triển khai việc cung cấp kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên của trường. Để khởi 

nghiệp, chúng ta không chỉ phải có kiến thức về quản lý, marketing, kỹ năng mềm mà còn phải 

có kiến thức nhất định về sản phẩm, dịch vụ kinh doanh. Đặc biệt, để tăng khả năng cạnh tranh 

của các doanh nghiệp trẻ, chủ doanh nghiệp phải có sản phẩm sáng tạo, độc đáo (Adam 

Szirmai, 2011). Không ngừng đổi mới ý tưởng là chìa khóa cho các sản phẩm hoặc dịch vụ 

sáng tạo (Fei Bian, 2013). Tuy nhiên, việc trau dồi khả năng đổi mới trong lĩnh vực Kỹ thuật 

Điện & Điện tử (EEE) trở nên trì trệ do việc giáo dục đại trà ở Việt Nam không có bất kỳ hoạt 

động nào cải thiện nào về vấn đề. Có nhiều công trình tập trung vào việc nâng cao khả năng đổi 

mới sáng tạo của học sinh. Ví dụ, trong nghiên cứu của Wang, Yangqin và cộng sự, tác giả đã 

trình bày phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao khả năng đổi mới của sinh viên chuyên ngành 

tự động hóa. Bằng việc triển khai quan niệm đổi mới giáo dục, xây dựng nền tảng thực nghiệm, 

xây dựng đội ngũ giảng viên và xây dựng đội ngũ đổi mới sáng tạo, tư duy đổi mới, tinh thần 

đổi mới và khả năng đổi mới của học sinh đã được trau dồi. Trong công trình “Nghiên cứu hệ 

thống dạy học thực nghiệm dựa trên năng lực thực hành đổi mới” (Wu, Tong Q., v.v., 2013), 

một hệ thống dạy học thực nghiệm dựa trên năng lực thực hành đã được trình bày. 

Đại học Duy Tân đã và đang triển khai chương trình khởi nghiệp từ năm 2009 và 

khung CDIO trong chương trình giáo dục EEE từ năm học 2011-2012. Khi đó, chúng tôi đã 

đề xuất một khung dạy và học mới cho nghiên cứu khoa học, đó là CDIE (Conceive - 

Design - implement - Assessment) tồn tại song song với mô hình CDIO (Bình Đắc HA và 

v.v., 2017). Sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và phương pháp giảng dạy CDIO cho 

phép chúng tôi nâng cao khả năng đổi mới của sinh viên EEE tại Duy Tân. Trong mô hình 

đề xuất đó, chúng tôi nhấn mạnh giai đoạn Đánh giá cho các đồ án. Công việc này đã giúp 

sinh viên biết cách đánh giá kết quả mới của dự án của họ. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, 

startup kết hợp và CDIO vẫn chưa được coi là chìa khóa mở ra cánh cửa thị trường sản 

phẩm điện & điện tử cho sinh viên EEE.  

Từ năm học 2013-2014, khoa của chúng tôi đã đề xuất và triển khai một mô hình 

mới, đó là khung CDIO khép kín để nâng cao khả năng đổi mới và khởi nghiệp cho sinh 

viên. Sinh viên của EEE chỉ tập trung vào việc nguyên mẫu của họ có hoạt động hay không, 

nhưng họ không xem xét nhiều về sản phẩm của họ dành cho khởi nghiệp. Và họ cũng 

không cân nhắc về cách tiếp tục cải tiến sản phẩm của mình để đáp ứng các yêu cầu của thị 

trường. Để giải quyết những vấn đề này, chúng tôi tích hợp nội dung chính của EEE và kiến 

thức kinh doanh trong quá trình triển khai các khóa học CDIO. 

 

2. Mô tả mô hình CDIO khép kín 

Trong chương trình học của EEE, có năm khóa học CDIO, cụ thể là CDIO 1 - CDIO 

5, được phân bổ trong 4 năm rưỡi đào tạo. Mỗi khóa học đều có khối lượng đánh giá kết 

quả học tập khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu hướng đến, chi tiết tại Bảng 1. Ở CDIO 1, 

chúng tôi tập trung vào các hoạt động trau dồi khả tư duy cho sinh viên, vì vậy chúng tôi 

đặt trọng lượng cho khâu Conceive cao hơn so với những hoạt động khác. Trong CDIO 2, 
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chúng tôi đào tạo sinh viên cách thiết kế một sản phẩm và chúng tôi đưa ra tỷ lệ đánh giá về 

Design cao hơn những người khác. Tương tự, trong CDIO 3 và CDIO 4, chúng tôi lần lượt 

nhấn mạnh khả năng Implement và Operation. Cuối cùng, trong CDIO 5, chúng tôi định 

hướng mỗi nhóm thực hiện một đồ án tổng hợp. Mỗi khóa học kéo dài từ 2-3 tháng. 

STT Tên khóa học CDIO Chuẩn đầu ra Tỉ lệ đánh giá 

1 CDIO 1 Conceive C40%+D20%+I20%+O20% 

2 CDIO 2 Design C20%+D40%+I20%+O20% 

3 CDIO 3 Implement C20%+D20%+I40%+O20% 

4 CDIO 4 Operate C20%+D20%+I20%+O40% 

5 CDIO 5 Conceive-Design-Implement-Operate C25%+D25%+I25%+O25% 
 

Để trau dồi khả năng khởi nghiệp, chúng tôi đã triển khai khung CDIO khép kín ở Đại 

học Duy Tân trong vài năm trở lại đây, như Hình 1. Điểm bắt đầu của vòng lặp này là 

Conceive, giống với khung CDIO thông thường. Tuy nhiên, khung CDIO này được thử áp 

dụng trong 4.5 năm với vòng lặp khép kín cho các đội được chọn. Cụ thể, trong các lớp 

CDIO, chúng tôi chỉ áp dụng khung này cho một số nhóm sinh viên. Chúng tôi để họ quyết 

định có theo đuổi mục tiêu khởi nghiệp hay không. Nhóm theo đuổi mục tiêu khởi nghiệp 

được chỉ định điều hành một dự án kinh doanh. Trong dự án này, họ sẽ theo đuổi ý tưởng về 

dòng sản phẩm của EEE có thể cung cấp cho thị trường, chẳng hạn như nhà thông minh. 

Trong mỗi khóa học CDIO, chúng tôi chuyển sang khuôn khổ CDIO như đã đề cập ở trên. 

Tuy nhiên, nhóm này không cần phải thay đổi sản phẩm của họ từ khóa học này sang khóa 

học khác. Nói cách khác, họ chỉ tập trung vào một loại sản phẩm có thể bán trên thị trường. 

Loại sản phẩm này sẽ tiếp tục được thông qua và cải tiến trong năm khóa học CDIO như sau. 

Trong khóa học CDIO 1, các sinh viên được yêu cầu điều tra thị trường về các sản 

phẩm trong lĩnh vực của EEE. Tiếp theo, họ đề xuất ý tưởng trong nhóm của mình và quyết 

định sản phẩm cuối cùng. Sau đó, họ thiết kế ý tưởng của mình bằng cách vẽ và xây dựng 

một nguyên mẫu đơn giản để thuyết phục khách hàng tiềm năng của họ. Cuối cùng, họ điều 

chỉnh ý tưởng của mình theo kết quả họ nhận được từ cuộc khảo sát. 

 

Hình 1. Mô hình CDIO khép kín (CL CDIO) 
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Trong đồ án CDIO 2, các nhóm được chọn sẽ tiếp tục ý tưởng của mình nhưng họ nên 

tập trung vào khâu Thiết kế. Họ không chỉ tập trung vào thiết kế để chạy sản phẩm mà còn 

xem xét ngoại hình, giá thành, sự tiện lợi, v.v. để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tất nhiên, 

trong khóa học này, họ nên đề xuất ý tưởng để có được kết quả thiết kế tốt nhất. Họ cũng 

được yêu cầu sử dụng một số phần mềm và công cụ để thiết kế và mô phỏng sản phẩm của 

họ. Sau đó, họ hoàn thiện sản phẩm của mình bằng cách tạo ra nguyên mẫu phiên bản thứ 

hai. Cuối cùng, họ điều tra khách hàng về thiết kế của sản phẩm này và thảo luận trong 

nhóm của họ để tối ưu hóa thiết kế. 

Trong đồ án CDIO 3, nhóm tìm kiếm ít nhất một khách hàng sẵn sàng sử dụng sản 

phẩm của họ. Sản phẩm này được cài đặt để sử dụng tại chỗ của khách hàng. Nhóm sẽ thiết 

kế quy trình sản xuất và lắp đặt, sau đó thực hiện cài đặt sản phẩm cho người dùng của họ. 

Cuối cùng, họ đánh giá hoạt động của sản phẩm dựa trên điều tra trải nghiệm người dùng. 

Trong đồ án CDIO 4, nhóm được chọn tiếp tục đề xuất một số ý tưởng để cải thiện hệ 

thống, đồng thời duy trì hoạt động của sản phẩm bằng cách cải thiện một số chức năng hoặc 

thêm một chức năng mới theo yêu cầu của khách hàng. Cuối cùng, họ đánh giá hoạt động 

của sản phẩm của mình dựa trên điều tra trải nghiệm người dùng. 

Trong đồ án CDIO 5, nhóm được chọn có thể thành lập công ty hoặc tham gia một tổ 

chức để điều hành dự án kinh doanh này. Các cố vấn cung cấp thêm kiến thức về quản lý 

kinh doanh cho họ và hướng dẫn họ cách điều hành dự án kinh doanh. Các sinh viên của 

nhóm được chọn tiếp tục đề xuất một số ý tưởng để đưa sản phẩm của mình ra thị trường. 

Để đánh giá kết quả học tập của mỗi khóa học CDIO, chúng tôi tập trung vào các tiêu 

chí đánh giá chính sau: 

Tiêu chí 1. Tính mới và độc đáo của ý tưởng (ý tưởng, nguyên mẫu hoặc sản phẩm): 

Đây là vấn đề chính của mỗi dự án, trong đó ý tưởng thúc đẩy dự án và tạo điều kiện cho 

việc tạo ra các sản phẩm mới hoặc nguyên mẫu là quan trọng nhất. Ngay cả khi một dự án 

không thành công, ý tưởng quảng bá nó vẫn có thể được đánh giá ở mức cao nếu nó được coi là 

hoàn toàn mới và nguyên bản. Tuy nhiên, việc đánh giá tính mới và tính độc đáo của các ý 

tưởng thường mang tính chủ quan. Do đó, Khoa Kỹ thuật Điện và Điện tử của chúng tôi đã 

thành lập Ban Đánh giá Dự án CDIO để xem xét tất cả các dự án CDIO trong bất kỳ học kỳ 

nào. Sinh viên được yêu cầu viết một báo cáo về ý tưởng dự án, sở thích của họ, ai sẽ nhận 

được lợi ích, sản phẩm dự kiến sẽ tồn tại bao lâu trên thị trường, v.v. 

Tiêu chí 2. Cấu trúc lôgic của dự án: 

Với ý tưởng dự án, trước hết, sinh viên sẽ cần xây dựng lộ trình cho dự án của mình. 

Sau đó, họ cần chọn một vòng đời phát triển sản phẩm phù hợp và thiết lập tất cả các chi 

tiết của dự án của họ xung quanh vòng đời đó. Việc đánh giá cấu trúc logic của các dự án sẽ 

do các cố vấn dự án trực tiếp thực hiện trong suốt thời gian học của họ. Đối với điều này, 

chúng tôi đã chỉ định các giảng viên giàu kinh nghiệm của mình thực hiện đánh giá này. 

Tiêu chí 3. Hiệu quả thiết kế: 

Thiết kế là một thành phần quan trọng của bất kỳ dự án EEE nào, và các cố vấn của 

mỗi dự án sẽ đồng hành cùng sinh viên của họ trong giai đoạn thiết kế. Các câu hỏi điển 
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hình về chi phí thiết kế mới là bao nhiêu, thiết kế tiết kiệm bao nhiêu năng lượng, cách tích 

hợp thiết kế mới với thiết kế khác, v.v. nên nằm trong danh sách kiểm tra của tất cả các 

đánh giá thiết kế. Tuy nhiên, không phải người cố vấn nào cũng nắm vững các kỹ năng và 

kiến thức trong các khía cạnh khác nhau của thiết kế bộ điều khiển công suất, thiết kế mạch 

công nghiệp hoặc thiết kế mạng cảm biến, v.v.; Do đó, chúng tôi đã rất nỗ lực để kết nối 

chặt chẽ các thành viên trong khoa với nhau để tham khảo ý kiến lẫn nhau bất cứ khi nào. 

Trong thực tế, điều này cần sự nỗ lực của tất cả các giảng viên CDIO. 

Tiêu chí 4. Khả năng Thị trường (của Sản phẩm hoặc Dịch vụ): 

Để đánh giá khả năng bán ra thị trường của một số sản phẩm hoặc nguyên mẫu của 

sản phẩm dành cho sinh viên là một quá trình dài ngay cả đối với Ban Đánh giá CDIO của 

chúng tôi. Mặc dù người cố vấn có thể đưa ra bất kỳ đánh giá và phân loại nào về tiếp thị 

của sản phẩm và nguyên mẫu sản phẩm, nhưng chỉ một số rất ít dự án được đánh giá là đặc 

biệt. Mỗi giảng viên và sinh viên sẽ có cơ hội đánh giá tính khả thi của dự án này như một 

phần của đồ án. Ngoài ra, đối với CDIO 5 chúng tôi còn đánh giá dự án theo nhận xét của 

khách hàng và doanh thu hoặc lợi nhuận. 

Theo mô hình CDIO truyền thống, Tiêu chí 1 sẽ được đánh giá trong quá trình hình 

thành, Tiêu chí 2 sẽ được đánh giá trong giai đoạn thiết kế và thực hiện, và Tiêu chí 3 sẽ 

được đánh giá trong giai đoạn thiết kế; Nhưng trong phạm vi của mô hình CL CDIO mới 

của chúng tôi, tất cả các mục Tiêu chí 1-4 sẽ được đánh giá lại toàn diện hơn trong giai 

đoạn được xem xét cho giai đoạn hoạt động. Các đánh giá tại thời điểm này có xu hướng 

chính xác hơn vì chúng tôi đã có sản phẩm mẫu hoặc sản phẩm học sinh từ giai đoạn Triển 

khai. Ngoài ra, chúng tôi cũng mời các chuyên gia quản lý doanh nghiệp tham gia Ban đánh 

giá của chúng tôi để đánh giá tính khả thi của dự án khởi nghiệp. Điều này rất hiệu quả 

trong việc giúp học sinh học hỏi từ phản hồi từ nhiều nguồn khác nhau, và có nhiều thời 

gian để sinh viên tiếp thu kiến thức mới trong quá trình này. 

 

3. Case study và đánh giá 

3.1 Case study 

 

Hình 2. Một thiết kế Nhà thông minh đơn giản 
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Trong phần này, chúng tôi trình bày một ví dụ để giải thích quá trình triển khai khung 

CDIO khép kín. Một sản phẩm tiêu biểu của EEE trong dự án CDIO khép kín của chúng tôi là 

ngôi nhà thông minh được phát triển bởi một nhóm từ các sinh viên K18EVT (Mr Hà Kim 

Tùng, Mr Nguyễn Mạnh Tuấn và Mr Nguyễn Công Tín). Tên gọi "nhà thông minh" có nghĩa là 

nó là một hệ thống điện và điện tử tích hợp có thể được lập trình để điều khiển các thiết bị gia 

dụng như điện gia dụng, nội thất, v.v. một cách tự động hoặc theo yêu cầu của người dùng. 

Trong CDIO 1, các sinh viên được yêu cầu điều tra thị trường về nhà thông minh. 

Tiếp theo, họ đề xuất ý tưởng trong nhóm của mình sau khi họ biết về sản phẩm nhà thông 

minh trên thị trường. Và họ thảo luận để đưa ra quyết định về ý tưởng về nhà thông minh. 

Sau đó, họ thiết kế và xây dựng một nguyên mẫu đơn giản để giới thiệu với khách hàng 

tiềm năng của họ, như Hình 2. Cuối cùng, họ điều chỉnh ý tưởng của mình theo những nhận 

xét mà họ nhận được từ cuộc khảo sát. 

Trong CDIO 2, các nhóm được chọn tập trung vào thiết kế sản phẩm thực. Họ đã tính 

đến hình thức bên ngoài, giá thành, sự tiện lợi khi sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của thị 

trường. Họ hoàn thành sản phẩm của mình bằng cách tạo mẫu thử nghiệm phiên bản thứ 2 

như Hình 3. Họ đã điều tra thị trường bằng cách hỏi một số khách hàng về thiết kế sản 

phẩm của họ và thảo luận trong nhóm để tối ưu hóa thiết kế của họ. 

 

Hình 3. Phiên bản cải thiện của Nhà thông minh 

Trong CDIO 3, nhóm được chọn đã lắp đặt sản phẩm nhà thông minh của họ ở vị trí 

của khách hàng như Hình 4. Nhóm đã thiết kế quy trình sản xuất và lắp đặt, sau đó triển 

khai cài đặt sản phẩm cho ngôi nhà của người dùng. Cuối cùng, họ đánh giá hoạt động của 

sản phẩm dựa trên kết quả đo lường và điều tra của người dùng. 

Trong CDIO 4, nhóm này tiếp tục đề xuất các ý tưởng để cải thiện hoạt động đồng 

thời duy trì hoạt động của sản phẩm của họ ở vị trí của khách hàng bằng cách thêm một 

chức năng mới theo yêu cầu của khách hàng. Hình 4 mô tả việc lắp đặt hệ thống điều khiển 

tích hợp với hệ thống nhà thông minh. Cuối cùng, họ đánh giá hoạt động của sản phẩm dựa 

trên kết quả đo lường và điều tra của người dùng. 

Trong CDIO 5, nhóm được xem xét này đã thành lập một công ty, đó là Công ty TNHH 

Efil (https://doanhnghiepmoi.vn/thong-tin/CONG-TY-TNHH-EFIL-47393.html), để điều hành 

dự án kinh doanh của dòng sản phẩm này. Các cố vấn đến từ Khoa Quản lý Kinh doanh cũng 

giúp họ bằng cách cung cấp một số kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài ra, họ cũng đã 
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tham gia vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (https://www.linkedin.com/company/danang-

business-incubator) để được chính quyền thành phố Đà Nẵng hỗ trợ nhiều hơn. 

 

Hình 4. Lắp đặt hệ thống nhà thông minh trên thực tế 

 

Hình 5. Cải tiến và hoàn thiện Nhà thông minh 

3.2. Đánh giá 

Trong quá trình áp dụng mô hình CDIO khép kín tại Khoa Điện-Điện tử, Đại học 

Duy Tân, chúng tôi đánh giá hiệu quả của mô hình này dựa trên tinh thần khởi nghiệp của 

sinh viên thông qua các dự án kinh doanh. Tuy nhiên, mô hình đề xuất này có những ưu và 

nhược điểm sau: 



Kỷ yếu hội thảo khoa học  Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế theo mô hình CDIO 

340 

Ưu điểm: 

 Có thể nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh của sinh viên. 

 Tạo cho sinh viên thói quen không ngừng đổi mới và hoàn thiện sản phẩm. 

 Tạo cho sinh viên thói quen kiên trì, không bỏ cuộc. 

Nhược điểm: 

 Khó thực hiện do kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kinh doanh. 

 Yêu cầu thực hiện dự án trong cuộc sống thực. 

 Liên quan đến nhiều vấn đề khó khăn như an toàn, tiền bạc, luật pháp. 

 

4. Kết luận 

Trong bài báo này, chúng tôi đã trình bày một mô hình CDIO được cải thiện, cụ thể là 

khung CDIO khép kín. Hiệu quả của khung này đã được kiểm chứng bằng một số kết quả 

thực tế trong quá trình triển khai tại Đại học Duy Tân. Kết quả cho thấy mô hình CDIO 

khép kín được đề xuất này có thể giúp sinh viên nâng cao khả năng khởi nghiệp. Chúng tôi 

sẽ tiếp tục triển khai mô hình này trong trường đại học của chúng tôi để có thêm hiểu biết 

và lợi ích của mô hình này. 
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