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Hà Nội, 24/12/2019 

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC
TƯƠNG THÍCH CHUẨN ĐẦU RA

XÂY DỰNG MA TRẬN HỌC PHẦN -
LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN CHUẨN ĐẦU RA 

N U -C E A

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
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Chương trình Dạy học Tích hợp

CTDH (Curriculum) được thiết kế qua 4 bước với các môn

học hỗ trợ lẫn nhau, với một kế hoạch rõ ràng để kết hợp các

khối kiến thức, kỹ năng cá nhân và giao tiếp; các kỹ năng

kiến tạo sản phẩm, quy trình, hệ thống.



CÁC BƯỚC KỸ THUẬT THIẾT KẾ
Xây dựng mục tiêu và CĐR cấp trường

Xây dựng mục tiêu CTĐT
(1)

Xây dựng CĐR CTĐT
(2)

Hình thành ý tưởng
Khung CTĐT

(3)

Thiết kế Khung CTĐT
(4)

Thiết kế ma trận
học phần (5)

Thiết kế các hoạt động
phương pháp (7)

Học
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online

Thiết kế Đề cương học
phần (6)
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CTĐT HIỆN TẠI

1.1. Đối sánh với CTĐT 
hiện tại với: tiêu chuẩn

KĐCL, CTĐT tiên tiến

Các quy định, ràng buộ
liên quan; Sự hỗ trợ

chuyên gia, tài liệu KĐCL, 
giảng dạy, học tập

3.1. Thiết kế trình tự dạy
học các chủ đề CĐR (CĐR 

CSGD và CĐT CTĐT)

4.3. Thiết kế Dự thảo
CĐR học phần lần 1

5.1. Tổ chức hội thảo lấy
ý kiến các bên liên quan
về CĐT học phần lần 1

1. Đối sánh CTĐT hiện
hành, phân tích kết quả

2. Thiết kế Dự thảo
Khung CTĐT lần 1

3.2. Phân bổ trình tự các
chủ đề CĐR vào các học

phần trong dự thảo
CTĐT lần 1

4.2. Xây dựng ma trận
đối sánh Dự thảo CTĐT 

lần 2 với CĐR mới

5. Cập nhật những Dự
thảo Khung CTĐT lần 3; 
Cập nhật Dự thảo CĐR 

học phần lần 2

1.2. Đối sánh CTĐT hiện
tại với CĐR mới: Khảo

sát BlackBox, ITU

CĐR CTĐT mới

3.3. Khảo sát ITU cho
các học phần đã được
phân bổ chủ đề CĐR

4.1. Cập nhật Dự thảo
Khung CTĐT lần 2

5.2. Tổ chức hội thảo
lấy ý kiến các bên liên
quan về khung CTĐT 

lần 2

6. Tổ chức họp Hội đồng khoa để đánh giá, hoàn
thiện khung CTĐT và CĐR học phần



Cấu trúc tích hợp cây chuẩn đầu ra
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Trường Đại học

Chương trình đào tạo

Môn học

Bài giảng

Chuẩn đầu ra theo mô hình cây

Chuẩn đầu ra của người 

học sau tốt nghiệp
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Đối sánh khung CTĐT với TC KĐCL, CTTT
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Cấu trúc CTĐT (theo TC ABET)

 
TT Khối kiến thức 

Số tín chỉ 

yêu cầu 

Các học phần 

bắt buộc 

1 Toán và Khoa học tự nhiên ≥30 (25%) 

2 Kiến thức cơ sở kỹ thuật và cơ sở ngành 
≥45 

(37.5%) 
3 Kiến thức chuyên ngành 

4 Kiến thức Đồ án, Thực tập và Tốt nghiệp 

5 Kiến thức chung  

6 Kiến thức bổ trợ  

Các học phần 

tự chọn 

1 Kiến thức cơ sở kỹ thuật và cơ sở ngành 
18-24 

(15-20%) 
2 Kiến thức chuyên ngành 

3 Kiến thức bổ trợ 

Tổng số tín chỉ tối thiểu để hoàn thành chương trình 120 

 
[1] ABET CRITERIA FOR ACCREDITING ENGINEERING PROGRAMS. Effective for Reviews 
During the 2018-2019 Accreditation Cycle Incorporates all changes approved by the 
ABET Board of Delegates Engineering Area Delegation as of October 20, 2017
[2] ABET SELF-STUDY REPORT TEMPLATES, Criterion 5, E002, 2018-2019
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Khảo sát hộp đen (Blackbox)

Trong một CTĐT tích hợp, điều quan trọng là: 

• Vị trí và vai trò của học phần phải được xác định rõ. Tổ xây 

dựng CTĐT quản lý chặt chẽ vị trí/vai trò của tất cả HP. 

• Giảng viên cần thảo luận về vị trí/vai trò của học phần mình 

phụ trách trong toàn bộ CTĐT để làm rõ vai trò của từng học 

phần đối với việc học tổng thể của sinh viên. 

=> Kỹ thuật thực hiện:

• Mỗi học phần bắt buộc được xem là một hộp đen (Black box) 

và hoạt động của nó chỉ được xét đến trên phương diện:

• Đầu vào (những kiến thức, kỹ năng và thái độ ở đầu vào)

• Đầu ra (những kiến thức, kỹ năng và thái độ ở đầu ra) mà 

chưa xét đến cấu trúc nội tại của học phần. 
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Khảo sát hộp đen (Blackbox)

 

               ĐẦU VÀO                                                                              ĐẦU RA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức, kỹ năng, thái độ 

cần có để học học phần này 

Những học phần trang bị 

kiến thức, kỹ năng, thái độ để 

học học phần này 

(Học phần học trước) 

Kiến thức, kỹ năng, thái độ đạt 

được sau khi học học phần này 

Những học phần sử dụng kiến 

thức, kỹ năng, thái độ đạt được 

từ học phần này. 

(Học phần học sau) 

HỌC 

PHẦN 
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Tổng hợp khảo sát hộp đen
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Khảo sát/ Phân bổ cấp độ CĐR
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Khảo sát I-T-U

Hoạt động giảng dạy được phân ra thành 3 dạng: 

• Giới thiệu (Introduce: I); Giảng dạy (Teach: T); Sử dụng 

(Utilize: U) dựa vào mức đầu tư giảng dạy của giảng 

viên cho sinh viên. 

• Mỗi khái niệm I, T hay U có quan hệ đến mục tiêu, 

chuẩn đầu ra, thời lượng, nội dung, kế hoạch giảng dạy 

và đánh giá học phần. 

• I, T và U được định nghĩa cụ thể (bảng sau)

Ngoài kỹ thuật ITU, có những kỹ thuật tương tự:

• Giới thiệu (Introduced: I); Thực hành (Practice: P/ 

Reinforcement: R/ Development: D); Thông hiểu 

(Mastery: M/ Emphasize: E).
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Khảo sát I-T-U
I: Giới thiệu (Introduce) T: Giảng dạy (Teach) U: Sử dụng (Utilize)

- Giới thiệu sơ lược về chủ đề: kiến

thức hoặc kỹ năng hoặc hiểu biết về

mặt xã hội,....

- Truyền đạt cho sinh viên (SV) phần

kiến thức, kỹ năng hay hiểu biết mới và

mong muốn SV đạt được trình độ nhận

thức ở một mức nào đó.

Mặc định sinh viên đã có hiểu biết về

kiến thức, kỹ năng hay hiểu biết cụ thể

ở mức độ nhất định.

- Không có chuẩn đầu ra cụ thể nào

liên quan đến chủ đề này

- Trong học phần có chuẩn đầu ra liên

quan đến chủ đề này, SV ít nhất tăng một

bậc nhận thức về chủ đề (theo thang đo

của Bloom)

- Mặc dù không được giảng dạy và đề

cập đến, nhưng sinh viên phải có khả

năng sử dụng phần kiến thức, kỹ năng,

hiểu biết này để giải quyết một vấn đề

được đặt ra.

- Thời lượng phần giới thiệu này tối

đa 1 giờ

- Thời lượng phần giảng dạy này thông

thường trong vòng nhiều giờ học trên

lớp/thảo luận/thực hành, thí nghiệm

- Không dành thời gian để giảng dạy về

chủ đề này.

- Không có phần bài tập trên lớp hay

về nhà hoặc bài tập lớn cụ thể cho

chủ đề này.

- Có phần bài tập trên lớp/ở nhà hoặc bài

tập lớn về phần kiến thức, kỹ năng hay

hiểu biết.

- Không có phần bài tập cụ thể được

thiết kế để giảng dạy về chủ đề này.

- Nội dung của nó thường không có

trong nội dung kiểm tra đánh giá học

phần.

- Chủ đề này thường nằm trong nội dung

kiểm tra đánh giá học phần.

- Chủ đề này không được đánh giá trong

các bài kiểm tra.

Ví dụ: Đầu buổi học, giảng viên nêu

một ví dụ về nguyên lý hoạt động/

phương thức vận hành của một hệ

thống kỹ thuật nào đó (tiêu chí 4.6)

nhằm nhấn mạnh khía cạnh thiết kế,

nhưng không có hướng dẫn rõ ràng &

đầy đủ các bước để phân tích & thiết

kế hệ thống này thế nào.

Ví dụ: Đối với tiêu chí 4.6, phần T được

hiểu là giảng viên có trình bày rõ ràng và

đầy đủ phần quy trình thiết kế cho sinh

viên, và sinh viên cũng có quá trình để

vận dụng/ thực hành quy trình thiết kế

này thông qua các bài tập / bài tiểu

luận,....

Ví dụ: Sau khi học về một vấn đề nào

đó, sinh viên được yêu cầu thực hiện

một bài thuyết trình (tiêu chí 3.2) để

giải thích công việc/ báo cáo kết quả về

vấn đề được giao. Tuy nhiên phần kỹ

năng thuyết trình/các bước trình bày thì

không được đề cập đến vì giảng viên

xem như sinh viên đã có những phần kỹ

năng này.
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Khảo sát I-T-U



17

Mẫu Khảo sát/ Phân bổ I-R-E
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Mẫu Khảo sát/ Phân bổ
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Dự thảo Khung CTĐT lần 1
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Thiết kế Lộ trình phát triển CĐR
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Phân bổ Lộ trình CĐR vào Học phần
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Xây dựng Ma trận Học phần

Có liên quan X
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Xây dựng Ma trận Học phần

Cấp độ L-M-H
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Xây dựng Ma trận Học phần

Ma trận kỹ năng 
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Xây dựng Ma trận Học phần

Phương thức I-T-U
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Xây dựng Ma trận Học phần

Phương thức I-T-U
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Xác định Chuẩn đầu ra học phần

- Thông thường nội dung về kiến thức khoa học, kỹ thuật mà 

sinh viên phải nắm được sau khi học xong môn học là dễ 

xác định

- Các kỹ năng cần thiết phải đạt được cũng như các thái độ 

phải được xây dựng sẽ khó xác định hơn

STT CĐR CTĐT 

Các kiến thức, kỹ năng, thái độ 

Trình tự giảng dạy chủ đề chuẩn 

đầu ra 

1 Có khả năng áp dụng kiến thức Toán, khoa học, 

kỹ thuật và công nghệ vào công tác chuyên môn 

 

2 Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ sở 

ngành vào lĩnh vực ...... 

 

3 Có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên 

ngành vào giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực 

...... 
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Ví dụ Trình tự Chuẩn đầu ra CTĐT

8 Có khả năng làm việc 

nhóm 

8.1 Tổ chức các nhóm nhỏ trong thời gian ngắn hoặc một 

học kỳ; giảng dạy cách thức lập kế hoạch, thời gian biểu, tổ 

chức công việc đơn giản; giới thiệu về cách thức đánh giá 

nhóm và giải quyết vấn đề; 

8.2 Tổ chức các nhóm nhỏ trong thời gian ngắn hoặc một 

học kỳ; giảng dạy cách thức đánh giá nhóm và giải quyết 

vấn đề; 

8.3 Tổ chức các nhóm dự án trung bình trong một nữa hoặc 

toàn học kỳ; yêu cầu nhóm phải hoàn thành các sản phẩm; 

8.4 Tổ chức các nhóm dự án lớn trong một hoặc nhiều học 

kỳ, chú trọng đến các sản phẩm tạo thành; giảng dạy về các 

kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, đánh giá nhóm và giải quyết 

vấn đề phức tạp. 
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Phân bổ trình tự CĐR vào học phần

TT Môn học Các chủ đề chuẩn đầu ra 

8. Làm việc nhóm 9. … 

1 Giải tích 1   

2 …   

3. Nhập môn 

ngành 

8.1 Tổ chức các nhóm dự án trung bình trong một nữa hoặc 

toàn học kỳ; yêu cầu nhóm phải hoàn thành các sản phẩm. 

 

… …   

13. Thực tập 

kỹ thuật 

8.2 Tổ chức các nhóm nhỏ trong thời gian ngắn hoặc một học 

kỳ; giảng dạy cách thức đánh giá nhóm và giải quyết vấn đề. 

 

 …   

 Thực tập 

tốt nghiệp 

8.3 Tổ chức các nhóm dự án trung bình trong một nữa hoặc 

toàn học kỳ; yêu cầu nhóm phải hoàn thành các sản phẩm. 

 

 Đồ án tốt 8.4 Tổ chức các nhóm dự án lớn trong một hoặc nhiều học kỳ,  
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Ma trận liên kết CĐR CTĐT
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Vai trò của CĐR học phần trong Đề cương


