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Tóm tắt: Phương pháp phát triển chương trình đào tạo CDIO (Conceive – hình thành ý
tưởng; Design – thiết kế ý tưởng; Implement – thực hiện; Operate – vận hành) là một giải pháp
nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra để thiết kế chương trình và
phương pháp đào tạo theo một quy trình khoa học. Bài báo trình bày khả năng ứng dụng phương
pháp CDIO trong thiết kế chương trình và phương pháp đào tạo cho ngành đào tạo Công nghệ
Đa phương tiện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, các nội dung cần thực hiện và
một số kết quả mà Viện CDIT đã đạt được trong quá trình ứng dụng phương pháp này.
Abstract: The development program method CDIO (Conceive -Design-Implement-Operate)
is an aproach to improve training quality based on standards determined output to program
design and training methods as a scientific process. This paper presents CDIO approach in
applying for Multimedia Technology Department: how to do, what to do and results that CDIT
has reached in applying this method.
1.

hay chế tạo công nghệ, làm sao để sinh
viên ngay khi ra trường có thể làm chủ
được công nghệ: sử dụng, lựa chọn được
các phần mềm, công cụ công nghệ cao phù
hợp (vốn là thứ thay đổi rất nhanh) với
guồng công việc của các doanh nghiệp đa
phương tiện?

GIỚI THIỆU:

Công nghệ đa phương tiện là ngành học
đào tạo cho sinh viên khả năng kết hợp công
nghệ với các yếu tố nghệ thuật để thiết kế,
sản xuất các sản phẩm, mang lại cho sản
phẩm ngoài lợi ích kinh tế, tính năng sử dụng
còn đảm bảo các yếu tố mỹ thuật, nâng cao
giá trị của sản phẩm. Được giao nhiệm vụ là
đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức quản
lý, đào tạo đại học chính quy ngành Công
nghệ đa phương tiện-ngành học ứng dụng
công nghệ để đưa nghệ thuật vào cuộc sống,
Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông
CDIT quyết tâm xây dựng một chương trình
đào tạo tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc
tế, góp phần thực hiện nghị quyết số
14/2005/NQ-CP của Thủ tướng chính phủ về
cải cách giáo dục đại học. Nhóm cán bộ được
giao nhiệm vụ đã đặt ra các câu hỏi:
-

Sinh viên ngành Công nghệ Đa phương
tiện của Học viện khi ra trường sẽ làm
được những công việc gì?

-

Làm sao để truyền đạt cho sinh viên đủ
kiến thức để làm được những công việc đó

Để trả lời các câu hỏi, cần có một
phương pháp luận hay một mô hình để giải
quyết một cách có hệ thống, tổng thể các vấn
đề đào tạo, đồng thời chỉ rõ lộ trình thực hiện.
Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, chúng tôi
nhận thấy phương pháp CDIO với những đặc
trưng và ưu thế được thể hiện trong quá trình
triển khai trên thế giới là một lựa chọn rất tốt
để đáp ứng các yêu cầu trên.
2.

NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG PHÁP
CDIO VÀ ÁP DỤNG CHƯƠNG
TRÌNH:

CDIO (Conceive – hình thành ý tưởng;
Design – thiết kế ý tưởng; Implement – thực
hiện; Operate – vận hành) là một giải pháp
nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu
xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra
(CĐR) để thiết kế chương trình và phương
pháp đào tạo theo một quy trình khoa học.

- Với đặc thù là ngành ứng dụng công nghệ
chứ không phải là nghiên cứu công nghệ
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CDIO xuất phát là một hệ thống phương pháp
phát triển các chương trình đào tạo kỹ sư
nhưng về bản chất, CDIO là một quy trình
đào tạo chuẩn và căn cứ vào đầu ra (outcomebased) để thiết kế đầu vào. Quy trình này
được xây dựng một cách khoa học, 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 với những sự điều chỉnh, bổ sung cần
thiết.

được yêu cầu phải giúp sinh viên học cách
làm kỹ sư qua quá trình làm/ thực hiện các
hoạt động thực tế và được xây dựng dựa trên
các mong muốn và đánh giá của: Khoa, cựu
sinh viên, sinh viên, đơn vị tuyển dụng với
sinh viên khi tốt nghiệp.

Khởi nguồn từ Viện công nghệ MIT
(Mỹ) vào đầu những năm 2000, mục tiêu của
CDIO là đào tạo ra các kỹ sư có khả năng:

- Kinh nghiệm thiết kế-ứng dụng và môi
trường học tập (Chuẩn 5,6)

Nội dung của CDIO gồm 12 tiêu chuẩn:
- Nguyên lý đào tạo (Chuẩn 1)
- Phát triển chương trình đào tạo (Chuẩn 2,
3, 4)

- Phương pháp dạy và học (Chuẩn 7,8)

- Làm chủ kiến thức một cách sâu sắc về
các nguyên tắc kỹ thuật cơ bản

- Phát triển năng lực đào tạo của khoa/ bộ
môn (Chuẩn 9, 10)

- Có khả năng đi đầu trong việc tạo ra và
vận hành các sản phẩm, hệ thống mới

- Kiểm định, đánh giá (Chuẩn 11, 12)
Quá trình chuẩn hóa chương trình đào
tạo theo mô hình CDIO được tổng kết như
hình dưới. Qua đó, nhóm nghiên cứu nhận
thấy Nguyên lý xây dựng Chương trình đào
tạo theo CDIO:

- Hiểu được tầm quan trọng và giá trị chiến
lược của hoạt động nghiên cứu và phát
triển kỹ thuật đối với xã hội
- Kết quả của phương pháp đào tạo CDIO là
các tân kỹ sư khi bước vào công việc có
thể:

- Chương trình đào tạo được tổ chức qua
các môn học, tuy nhiên chương trình đào
tạo được tái cấu trúc sao cho các môn học
kết nối và hỗ trợ lẫn nhau hơn

- Đưa ra các giải pháp kỹ thuật một cách
kinh tế, có tiềm năng thành công cao khi
đưa vào thực tế

- Các kỹ năng cá nhân, giao tiếp, kiến tạo
sản phẩm, quy trình và hệ thống được tích
hợp chặt chẽ vào các môn học

- Xác định được vấn đề, đưa ra giải pháp
cho vấn đề
- Đưa ra sáng kiến, ứng dụng sáng kiến đó
vào các tình huống thực tế

- Mỗi môn học hoặc trải nghiệm học tập đặt
ra các chuẩn đầu ra cụ thể về kiến thức
chuyên môn, về các kỹ năng cá nhân và
giao tiếp, kiến tạo sản phẩm, quy trình và
hệ thống

- Đóng góp được cho sự phát triển của tổ
chức, có kỹ năng làm việc cá nhân, làm
việc nhóm và thích ứng với các nguyên tắc
làm việc khác nhau

- Thiết kế Chương trình đào tạo là một kế
hoạch rõ ràng được toàn thể giảng viên
của chương trình tiếp nhận và làm chủ

Có thể thấy rõ phương pháp CDIO đánh
giá kỹ sư trong bối cảnh công việc thực tế, có
tính đến sự đóng góp của kỹ sư với sự phát
triển của đơn vị và xã hội. Để làm được điều
này, phương pháp CDIO đòi hỏi việc xây
dựng khung chương trình đào tạo và xác định
chuẩn đầu ra phải được đặt trong mối liên hệ
giữa sinh viên-đơn vị đào tạo-đơn vị sử dụng
lao động. Chuẩn đầu ra cho sinh viên được
xây dựng bằng cách hệ thống hóa các mong
muốn của đơn vị đào tạo, đơn vị tuyển dụng
và cựu sinh viên với thế hệ sinh viên tốt
nghiệp tiếp theo. Khung chương trình đào tạo

Để ứng dụng phương pháp CDIO vào tổ
chức đào tạo ngành học Công nghệ Đa
phương tiện, Viện CDIT đã thành lập một
nhóm nghiên cứu với sự tham gia của tất cả
các đơn vị do Viện trưởng trực tiếp chỉ đạo.
Nhóm nghiên cứu được chia thành 2 nhóm,
trả lời 2 câu hỏi Đào tạo cái gì và Đào tạo
như thế nào:
- Đào tạo cái gì: Sinh viên nên đạt được các
kiến thức, kỹ năng, thái độ, trình độ năng
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lực nào khi rời khỏi trường đại học? Để trả
lời câu hỏi này, việc khảo sát nhu cầu thị
trường với ngành Đa phương tiện đã được
tiến hành qua nghiên cứu và thực địa. Bên
cạnh việc tìm hiểu thông tin qua các nguồn
tin thứ cấp (Internet, các nghiên cứu đã có
sẵn…), Viện CDIT, dưới sự chỉ đạo trực
tiếp của Giám đốc Học viện, đã tổ chức
nhiều buổi làm việc với các trường đại học
có ngành đào tạo gần với Công nghệ Đa
phương tiện: Đại học Sân khấu điện ảnh,
Đại học Văn hóa, Cao đẳng Kỹ thuật
truyền hình, Đại học sư phạm Nhạc họa
Trung ương để học hỏi kinh nghiệm, tìm
hiểu đánh giá của đơn vị đào tạo với sinh
viên ngành Công nghệ Đa phương tiện.
Một số buổi làm việc, thăm quan thực địa
tại Đài truyền hình Việt Nam, Đài kỹ thuật
số VTC cùng các doanh nghiệp truyền
thông cũng đã được tổ chức nhằm hiểu rõ
nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng.

điều kiện thuận lợi cho triển khai chương
trình và phương pháp đào tạo sau này (tiêu
chuẩn 6,9).
- Các buổi gặp mặt, giới thiệu về định
hướng đào tạo cho sinh viên ngành được
tổ chức đều đặn (tiêu chuẩn 4).
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động có
sự tham gia của sinh viên ngành Công
nghệ Đa phương tiện, bước đầu tạo sự gắn
kết giữa sinh viên và các hoạt động nghiên
cứu, đồng thời giúp sinh viên hình thành
các kỹ năng mềm, cho phép sinh viên làm
quen với môi trường làm việc thực tế để
hình thành tác phong công việc (tiêu
chuẩn 6).
- Tổ chức các cuộc thi đa phương tiện giành
riêng cho sinh viên theo từng năm, bám
sát theo khung chương trình đào tạo, tạo
điều kiện cho sinh viên thực hành ngay
các kiến thức đã được học. Các sản phẩm
đoạt giải được tư vấn hoàn thiện và đưa
vào sử dụng thực tế, tạo động lực và
khuyến khích lòng đam mê, yêu nghề của
sinh viên (tiêu chuẩn 7,8).

- Đào tạo như thế nào: Chương trình đào tạo
nên được thiết kế và tổ chức như thế nào
để giúp sinh viên đạt được những trình độ
năng lực đó? Câu hỏi này nhằm nghiên
cứu xây dựng quy trình tổ chức đào tạo
theo CDIO. Để tìm phương án trả lời,
Viện đã khảo sát chương trình đào tạo của
các đơn vị trong nước và gần 20 trường
đại học, cơ sở đào tạo ở nước ngoài, đồng
thời tìm hiểu kinh nghiệm triển khai, xây
dựng chương trình đào tạo theo CDIO ở
Việt Nam và trên thế giới. Thực tế, quá
trình tìm hiểu kinh nghiệm triển khai
CDIO hầu như không gặp khó khăn gì do
các đơn vị rất sẵn sàng chia sẻ kinh
nghiệm, tuy nhiên mỗi đơn vị có đặc thù
khác nhau nên khó có thể áp dụng trọn vẹn
kinh nghiệm triển khai của một đơn vị cụ
thể.
3.

- Các biên bản hợp tác ghi nhớ với Trường
Cao đẳng truyền hình, Trường Đại học
MU (Malaysia), Nokia, Microsoft đã được
ký kết, quan hệ hợp tác với đơn vị tuyển
dụng (đài VTV) và phòng Lab Multimedia
đang được xúc tiến nhằm tạo môi trường
thực hành tiên tiến, nâng cao trình độ cho
cả giảng viên và sinh viên (tiêu chuẩn
7,8,9,10).
4.

THẢO LUẬN:

Việc tiếp cận đào tạo theo phương pháp
CDIO đem lại nhiều lợi ích:
- Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO gắn với
nhu cầu của người tuyển dụng, từ đó giúp
thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo của nhà
trường và yêu cầu của nhà sử dụng nguồn
nhân lực;

KẾT QUẢ:

Áp dụng phương pháp CDIO vào tổ chức
đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện
bước đầu đã cho thấy một số kết quả:

- Đào tạo theo cách tiếp cận CDIO sẽ 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;

- Công tác tổ chức đào tạo và xây dựng
phương pháp đào tạo có sự tham gia của
mọi phòng ban trong đơn vị giúp thống
nhất tư tưởng, phương pháp đào tạo trong
toàn đơn vị, thổi một luồng sinh khí và
quyết tâm thực hiện công tác đào tạo theo
công nghệ tiên tiến tới mọi cán bộ, tạo

Mặt khác, đào tạo theo cách tiếp cận
CDIO sẽ giúp các chương trình đào tạo được
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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. Cho
đến nay mạng lưới các trường đại học áp
dụng CDIO trên thế giới đã mở rộng đến hơn
50 trường thuộc hơn 25 quốc gia trên thế giới
và đang ngày càng tăng lên.

5.

Phương pháp CDIO là một mô hình đào
tạo tiên tiến cho giáo dục đại học. Từng bước
áp dụng phương pháp CDIO vào chuẩn hóa
chương trình và phương pháp đào tạo cho
ngành Công nghệ đa phương tiện đã cho thấy
những bước đi tích cực đầu tiên trên con
đường xây dựng một ngành đào tạo công
nghệ, nghệ thuật tiến tiến, đáp ứng yêu cầu xã
hội. Tuy nhiên, phương pháp CDIO đòi hỏi
phải có lộ trình chặt chẽ, chính xác, có sự
phối hợp của mọi yếu tố trong tổ chức. Triển
khai thành công ở ngành Công nghệ đa
phương tiện có thể mở ra một hướng đi mới
cho nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn
quốc tế của Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông.

Tại Việt Nam, quá trình ứng dụng CDIO
mới đang tiến hành những bước đi đầu tiên
với sự tham gia của ĐH QG TPHCM và
ĐHQGHN. Năm 2009, ĐHQG-HCM đã mời
Vụ GDĐH - Bộ GD&ĐT cùng tham gia các
hoạt động triển khai CDIO. Vụ GDĐH cũng
khẳng định CDIO là một giải pháp khả thi để
xây dựng và phát triển chương trình đào tạo
và khuyến khích ĐHQGHCM đi tiên phong
trong việc triển khai CDIO, làm mô hình mẫu
để mở rộng áp dụng cho các trường đại học
khác tại Việt Nam. Thí điểm phương pháp
luận CDIO được tổ chức ở 03 trường Đại học
(trường Đại học Bách khoa, trường Đại học
Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia
Tp.HCM và trường Đại học Kinh tế thuộc
Đại học Quốc gia Hà Nội), giai đoạn đầu của
dự án sẽ diễn ra trong 07 năm (năm 2010 –
2017).
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Nhu cầu
Kỹ sư ra
trường phải
có 4 năng
lực:
1. Conceive
(Ý tưởng)
2. Design
Thiết kế
(lập kế
hoạch)
3.
Implement
(Triển khai)
4. Operate
(Vận hành)

=
>

Chuẩn
đầu ra
(CDIO
syllabus)
1. Kiến
=>
thức kỹ
thuật
2. Kỹ năng
nghề
nghiệp và
phẩm chất
cá nhân
3. Kỹ năng
giao tiếp
4. Năng
lực CDIO
(3 nội
dung đầu
=>
là nền tảng
để tạo ra 4
năng lực ở
nội dung
4)

Đào tạo gì

Mục
tiêu
1. Nắm
vững
kiến
thức
2. Dẫn
đầu
trong
việc tạo
ra sản
phẩm,
=
quy
>
trình và
hệ thống
mới
3. Hiểu
giá trị và
tầm
quan
trọng
của NC
và Ptriển
Cnghệ

Quy trình xây dựng chương trình

213

Bộ 12 tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Nội dung cơ bản
1. Nội dung của CDIO
Giải thích C, D, I, O
2. Sản phẩm của chương
Mô tả những tri thức, kỹ năng và thái độ
Khung
trình
CDIO
của
các
kỹ sư ra trường
Chươn
Giúp các kỹ sư đạt được tiêu chuẩn 2; các
g trình
3. Chương trình tích hợp
môn học hỗ trợ cho nhau trong một kế hoạch
- Mục
và lộ trình học tập phối hợp
tiêu;
4. Giới thiệu về công nghệ
Môn học mở đầu
- Cấu
trúc;
5. Đào tạo về thiết kế và
Các hoạt động kỹ thuật, tập trung vào quá
- Lộ
xây dựng
trình phát triển hệ thống mới và sản phẩm mới
trình.
Môi trường hỗ trợ đắc lực và tạo nguồn
6. Môi trường học tập
cảm hứng cho việc dạy và học
7. Tích hợp các kinh
Các
Thúc đẩy học tập với thực hành
nghiệm
học tập
môn
Các phương pháp dạy và học khích lệ sinh
học
8. Học tập chủ động
viên tích cực suy nghĩ và giải quyết vấn đề
- Mục
tiêu
9. Giảng viên ứng dụng
Bản thân các giảng viên tăng cường thành
môn
các kỹ năng CDIO
thạo các kỹ năng
học;
Chương trình CDIT giúp các giảng viên
10. Nâng cao năng lực của
nâng cao năng lực để thực hiện tiêu chuẩn 7,8
Phương giảng viên
và 11
pháp
11. Đánh giá các kỹ năng
Phương pháp đánh giá việc học tập của
dạy, học CDIO
sinh viên
và kiểm
12. Đánh giá chương trình
Các phương thức để đánh giá tổng thể
tra
CDIO
chương trình
Đào tạo như thế nào

Phụ lục: Chuẩn hóa chương trình đào tạo theo mô hình CDIO

