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1. Khái niệm chương trình đào tạo

1.1. Định nghĩa chương trình giáo dục / 
chương trình đào tạo (Curriculum)

Có nhiều cách hiểu khác nhau về chương trình giáo

dục tuỳ thuộc quan điểm tiếp cận với giáo dục:

▪ Tiếp cận nội dung

▪ Tiếp cận mục tiêu

▪ Tiếp cận phát triển



1.1 Định nghĩa chương trình … (tiếp)

I. Cách tiếp cận nội dung:

❖ Quan niệm: Giáo dục là quá trình truyền thụ

nội dung kiến thức.

❖ Định nghĩa: Chương trình giáo dục là bản phác

thảo về nội dung giáo dục qua đó người dạy biết mình

cần phải dạy những gì và người học biết mình cần phải

học những gì.

Chương trình = Nội dung 



1.1 Định nghĩa chương trình … (tiếp)

II. Cách tiếp cận mục tiêu:

❖ Quan niệm: Giáo dục là công cụ để đào tạo nên

các sản phẩm với các tiêu chuẩn đã được xác định sẵn

❖ Định nghĩa: Chương trình giáo dục là một kế hoạch

giáo dục phản ánh các mục tiêu giáo dục mà nhà trường

theo đuổi, nó cho biết nội dung cũng như phương pháp

dạy và học cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra (White,

1995).

❖ Chương trình = Mục tiêu + Nội dung + Phương pháp
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1.1 Định nghĩa chương trình … (tiếp)

III. Cách tiếp cận phát triển(năng lực):

❖Quan niệm: Chương trình giáo dục là quá trình, còn
giáo dục là sự phát triển.

❖Định nghĩa: Chương trình giáo dục là một bản thiết kế
tổng thể cho một hoạt động giáo dục (có thể kéo dài một
vài giờ, một ngày, một tuần hoặc vài năm). Bản thiết kế
tổng thể đó cho biết toàn bộ nội dung giáo dục, chỉ rõ
những gì có thể trông đợi ở người học sau khoá học, nó
phác hoạ ra quy trình cần thiết để thực hiện nội dung 
giáo dục, nó cũng cho biết các phương pháp giáo dục và
các cách thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và tất
cả những cái đó được sắp xếp theo một thời gian biểu
chặt chẽ ( Tim Wentling, 1993).



1.1 Định nghĩa chương trình … (tiếp)

Các bộ phận cấu thành của một chương 
trình giáo dục theo tiếp cận phát triển

❖Mục tiêu giáo dục

❖ Nội dung giáo dục

❖ Phương pháp và qui trình giáo dục

❖ Đánh giá kết quả giáo dục



1. Khái niệm chương trình … (tiếp)

1.2. Chương trình giáo dục đại học (chương trình 
đào tạo) theo Luật Giáo dục 2005,2009

Điều 41. Chương trình, giáo trình giáo dục đại 
học

Chương trình giáo dục đại học thể hiện mục tiêu 
giáo dục đại học; qui định chuẩn kiến thức, kỹ năng, 
phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục đại học, 
phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh 
giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, 
trình độ đào tạo của giáo dục đại học 

→Theo tiếp cận phát triển



❖Khoản 1 Điều 36 Luật Giáo dục đại 
học 2018: 

❖ Chương trình đào tạo (giáo dục đại
học) bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến
thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và
hình thức đánh giá đối với môn học, ngành
học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra phù
hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
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2. Phân cấp quản lý chương trình GDĐH

2.1. Phân cấp quản lý chương trình theo Luật 
giáo dục và Luật Giáo dục đại học

a. Điều 41. Luật Giáo dục 2009:

…Trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm 
định ngành về chương trình giáo dục đại học, Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT quy định chương trình khung cho 
từng ngành đào tạo đối với trình độ cao đẳng, trình độ 
đại học bao gồm cơ cấu nội dung các môn học, thời 
gian đào tạo, tỷ lệ phân bổ thời gian đào tạo giữa các 
môn học, giữa lý thuyết và thực hành, thực tập.

Căn cứ vào chương trình khung, trường cao đẳng, 
trường đại học xác định chương trình giáo dục của 
trường mình…



quy ®Þnh VÒ cÊu tróc vµ khèi lîng kiÕn thøc tèi thiÓu cho c¸c cÊp ®µo tẠo trong bËc ®¹i häc 
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MẪU THỂ HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Mẫu 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-------***-------
CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo: (đại học, cao đẳng)
Ngành đào tạo: ...................................(tên tiếng Anh)

Mã ngành: ...................................................
(Ban hành tại Quyết định số .... ngày..............của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT)

1. Mục tiêu đào tạo (mô hình KSA)

2. Khung chương trình đào tạo

2.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

2.2. Câu trúc kiến thức của chương trình

2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương (tối thiểu)

2.2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (tối thiểu)

- Kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành và của ngành

- Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành)

- Kiến thức bổ trợ

- Khoá luận

- Thực tập nghề nghiệp

3. Khối kiến thức bắt buộc

3.1. Danh mục các học phần bắt buộc

3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương

3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

- Kiến thức cơ sở của khối ngành, nhóm ngành và của ngành

- Kiến thức ngành

3.2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc

4. Hướng dẫn sử dụng CTK để thiết kế các chương trình đào tạo cụ thể



2.1. Phân cấp quản lý chương trình theo…(tiếp)

b) Điều 68 Luật Giáo dục đại học 2012:

(Bộ Giáo dục và Đào tạo) …

3. Quy định khối lượng, cấu trúc chương trình đào 
tạo, chuẩn đầu ra tối thiểu của người học sau khi 
tốt nghiệp; …

4. … quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
giáo dục đại học, chuẩn quốc gia đối với cơ sở 
GDĐH, chuẩn đối với chương trình đào tạo
các trình độ GDĐH và yêu cầu tối thiểu để 
chương trình đào tạo được thực hiện … 



❖c) Điều 68. Luật Giáo dục đại học 2018

❖ ( Bộ Giáo dục và Đào tạo) …

❖ Quy định chuẩn giáo dục đại học, bao gồm chuẩn

cơ sở giáo dục đại học, chuẩn chương trình đào tạo,
chuẩn giảng viên, cán bộ quản lý và các chuẩn khác;
quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành chương
trình đào tạo trình độ giáo dục đại học; ban hành
danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại
học, quy chế tuyển sinh, đào tạo, kiểm tra đánh giá
và cấp văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục
quốc dân…
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THÔNG TƯ 07/2015/TT-BGDĐT NGÀY 16/4/2015 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT

QUY ĐỊNH :

1. Khối lượng kiến thức tối thiểu :

-Trình độ đại học : 120 tc(4 năm);150 tc(5 năm);180 tc(6 năm)

-Trình độ thạc sĩ : 60 tc(cho ĐH 4 năm);30 tc(cho ĐH 5 và 6 năm)

-Trình độ tiến sĩ : 120 tc(cho ĐH) ;60 tc(cho ThS) 

2. Yêu cầu về năng lực người học sau tốt nghiệp (Bao   
gồm : Kiến thức; Kỹ năng; Năng lực tự chủ và trách 
nhiệm)

-Trình độ đại học

-Trình độ thạc sĩ

-Trình độ tiến sĩ

Nhận xét :
- Giống Khung trình độ quốc gia (NQF).

- Khó thực hiện  việc liên thông, chuyển đổi sinh viên (trong 
nước,nước ngoài)



QUYẾT ĐỊNH 1982/QĐ-TTg NGÀY 18/10/2016 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM

❖ Có 8 bậc trình độ: Sơ cấp 1, Sơ cấp 2, Sơ cấp 3, Trung 
cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

❖ Chuẩn đầu ra (ở mỗi bậc) bao gồm :

- Kiến thức thực tế và kiến thức lý thuyết

- Kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và 
kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân.

❖ Khối lượng học tập tối thiểu :

- Cao đẳng : 60 tín chỉ (2-3 năm).

- Đại học : 120-180 tín chỉ (3-5 năm)

- Thạc sĩ : 30-60 tín chỉ (1-2 năm)

- Tiến sĩ : 90-120 tín chỉ (3-4 năm)



Định nghĩa Khung trình độ quốc gia

❖ Khung trình độ quốc gia là sự phân định cấp
bậc các chuẩn đầu ra để so sánh đầu ra của
giáo dục chính quy, phi chính quy, không
chính quy hoặc kinh nghiệm làm việc trong
việc công nhận năng lực làm việc (theo cấu
trúc công việc) ở các lĩnh vực khác nhau.

❖ Khung trình độ quốc gia được sử dụng như
một tham chiếu chủ chốt để quyết định năng
lực của sinh viên tốt nghiệp.

❖ (Theo Luật Giáo dục đại học Indonesia 2012)
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2.2. Phân cấp quản lý chương trình theo…(tiếp)

d. Điều 60. Luật Giáo dục 2009:

… trường cao đẳng, trường đại học được 
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo 
quy định của pháp luật và theo điều lệ của 
nhà trường trong … xây dựng chương 
trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học 
tập đối với các ngành nghề được phép đào 
tạo …



2. Phân cấp quản lý chương trình GDĐH (tiếp)

2.3. Phân cấp trách nhiệm phát triển chương trình GDĐH           

(Mô hình KSA)

Ngành

Nhóm ngành

Khối ngành

Kiến thức bổ trợ 
và chuyên sâu

Kiến thức ngành

Kiến thức cơ sở 
ngành

Kiến thức cơ sở 
nhóm ngành

Kiến thức giáo 
dục đại cương

Phần nội dung 
CTK do Hội 
đồng khối 

ngành thiết kế

Phần nội dung 
CTK do Hội 
đồng ngành 

thiết kế

Phần nội dung do 
trường tự thiết kế



22

Program 

Specifications

Course & Field Experience 
Specifications

Learning Process

(5 Domains of Learning)

1. Moral and Ethics 

2. Knowledge

3. Cognitive skills

4. Interpersonal skills and 

responsibilities

5. Numerical Analysis, 

Communication, and IT skills 
Evaluation & 

Measurement

(using 5 Learning 

Outcomes)

Course &  Field 
Experience Reports

Program Report

5 year

Dev & improve. 
plan

TQF

TQF-Program

Curriculum Standards

Degree Standards

Credit Transfer 
Principle

Learning Expectations

Promotion 
& gain 

benefits

Teaching Unit
(POD Network)

Facility & 

Environment

Students & Graduates Development meets learning 
outcomes in TQF (Qualified & satisfied graduates for 

workforces and society)

OHEC

TQ 
Quality

Fail

Pass

University

๑

Need improvement๑

Each year

OHEC 

Acknowledge 

& record in 

database

Uni Council

Approval

Thai Qualifications Framework 



3. Phát triển chương trình GDĐH

3.1. Các hình thức tổ chức phát triển chương trình

a. Phát triển chương trình lấy chuyên gia làm trung tâm

Training organisation

Teachers/trainers

Learners

Training organisation

Teachers/trainers

Learners

Training organisation

Teachers/trainers

Learners

Decreasing level of 

participation in 

development of 

curiculum

External advisors

policy makers. politicians, 

employers, funder, 

education experts 

Increasing 

level of 

importance in 

the hierarchy

Curriculum development 

experts

Expert – Centred Curriculum Development



3.1. Các hình thức tổ chức phát triển (tiếp)

b. Phát triển chương trình nhờ nhóm tư vấn

Training organisation

Teachers/trainers

Learners

Training organisation

Teachers/trainers

Learners

Training organisation

Teachers/trainers

Learners

Curriculum development 

experts

Decreasing 

level of 

participation in 

development of 

curiculum

Increasing level 

of importance 

in the hierarchy

Curriculum development through consultation with specialists

External advisors

policy makers. politicians, 

employers, funder,     education 

experts 



3.1. Các hình thức tổ chức phát triển (tiếp)

c. Phát triển chương trình nhờ tư vấn từ các đại diện cả 
bên trong và bên ngoài nhà trường

Training organisation

Teachers/trainers

Learners

Training organisation

Teachers/trainers

Learners

Increasing level 

of importance 

in the hierarchy

Decreasing level 

of participation 

in development 

of curiculum

Curriculum development through consultation with outsiders and insiders

External advisors

policy makers. politicians, 

employers, funder,   education 

experts

Curriculum development 

experts

Training organisation

Teachers/trainers

Learners



3.1. Các hình thức tổ chức phát triển (tiếp)

d. Phát triển chương trình thông qua thoả thuận



3.1. Các hình thức tổ chức phát triển (tiếp)

e. Phát triển chương trình có sự tham gia từ nhiều bên



3. Phát triển chương trình GDĐH

3.2. Quy  trình phát triển chương trình
SADC AAA.5.9 MODEL ON CURRICULUM DEVELOMENT

Teaching Notes

Detailed Main Topics

Specifie Obj.Main Topics

Object.,Sub,List:M.topics

Aims: Courses, List:Subjects

List of Courses and Subjects

9. GUIDANCE

MONITORING

EVALUATION &

TRAINING IN CD

BY

CURRICULUM

DEVELOPMENT

COMMITTEE

1. INDENTIFY THE 

NEEDS OF THE 

COUNTRY

2. DEFINE 

OCCUPATIONAL 

PROFILE

3. CONSIDER THE 

LEARNER’S 

BACKGROUND

4. FORMULATE 

LEARNING 

OBJECTIVES

8. CONDUCT & 

EVALUATE TRAINING

7. OBTAIN 

EDUCATIONAL 

RESOURCES

6. SELECT 

EDUCATIONAL 

STRATEGIES

5. DETAILING CURRICULUM 

& SYLLABI

TEACHING 

NOTES



THÔNG TƯ 07/2015/BGDĐT ngày 16/4/2015 CỦA 
BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT 

8 bước của Quy trình xây dựng chương trình     
đào tạo :

1. Khảo sát, xác định nhu cầu đào tạo.

2. Xây dựng mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra.

3. Xây dựng chương trình đào tạo.

4. Sơ bộ hoàn thiện chương trình đào tạo.

5. Thiết kế đề cương chi tiết của các học phần.

6. Lấy ý kiến chuyên gia về chương trình đào tạo.

7. Tiếp tục hoàn thiện chương trình, trình thẩm định và 
triển khai.

8. Đánh giá và cập nhật thường xuyên nội dung chương 
trình môn học và phương pháp giảng dạy.

Nhận xét : Không thể hiện vai trò của quản lý nhà nước 
trong phát triển chương trình.



Quy trình phát triển chương trình POHE 
(Hà Lan)

Survey to build up the

Professional profile

Competence profile

Competence level

Curriculum 

Modules (Block/Domain)

Subject

WOW



QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Theo Luật Giáo dục đại học 2018)

Điều tra
nhu cầu

xã hội

Diện mạo
nghề nghiệp

Mục tiêu đào tạo 
(Mục tiêu tổng 
quát, Mục tiêu, 

Đầu ra)

Mô hình
KSA

Mô hình
năng lực

Nội dung 
đào tạo

Chương trình
đào tạo

Khung chương trình
/Khung trình độ

quốc gia Mẫu số 3

Điều chỉnh theo
Chuẩn chương trình

(Chương trình khung)

Chương trình
hoàn thiện

Đề cương chi tiết
học phần/modun

Tiến trình
đào tạo/
Thời khóa

biểu

Trình Hội
đồng trường
phê duyệt

Văn bản
hướng dẫn

thực thi

Hội đồng 
Phát triển

chương 
trình

thẩm định

Xin ý kiến
chuyên gia

Xin ý kiến
chuyên gia

Mẫu số 4

Điều chỉnh theo Chuẩn
đầu ra/Chuẩn năng lực



Xu hướng đổi mới trong phát triển chương trình 
giáo dục đại học (định hướng nghề nghiệp)

Sang

• Diện mạo nghề nghiệp
thay đổi nhanh hơn

• Định hướng đầu ra (năng
lực)

• Hệ thống các thể chế vận
hành trong từng mảng
(domain) nội dung

• Các thoả thuận về năng
lực khung của từng
domain nội dung và luật
“chơi” trong từng domain

Từ

• Diện mạo nghề nghiệp
ổn định hơn

• Định hướng đầu vào (số
tiết, số môn học)

• Hệ thống các môn học;
đánh giá chất lượng
theo từng môn học

• Các thoả thuận quốc gia
về chương trình khung



3. Phát triển chương trình … (tiếp)

3.3. Điều tra nhu cầu đào tạo từ các bên liên quan

Bên ngoài Bên trong

• Các nhà hoạch định chính 

sách 

• Các nhà quản lý giáo dục 

cấp hệ thống

• Các chuyên gia giáo dục

• Giới tuyển dụng

• Các nhà đầu tư

• Các tổ chức xã hội

• Cựu sinh viên 

• Các nhà quản lý giáo dục 

cấp trường

• Giảng viên

• Sinh viên

• Nhân viên phục vụ



CÁC CẤP ĐỘ HỌC VẤN (THEO ISCED- 2011)

- Cấp độ 0: Giáo dục mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo)

- Cấp độ 1: Giáo dục tiểu học

- Cấp độ 2: Giáo dục trung học bậc thấp

- Cấp độ 3: Giáo dục trung học bậc cao

- Cấp độ 4: Trung cao (sau trung học, dưới đại học)

Giáo dục đại học bao gồm:

- Cấp độ 5: Cao đẳng

- Cấp độ 6: Cử nhân và tương đương

- Cấp độ 7: Thạc sỹ và tương đương

- Cấp độ 8: Tiến sỹ và tương đương



ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG (THEO ISCED- 2011)

• Từ cấp độ 2 đến cấp độ 4:

- Hướng phổ thông (General)

- Hướng nghề (Vocational)

• Từ cấp độ 5 đến cấp độ 8 (giáo dục đại học):

- Hướng học thuật (Academic)

- Hướng chuyên nghiệp (Professional)



3. Phát triển chương trình … (tiếp)

3.4. Xác định mục tiêu đào tạo-chuẩn đầu ra

a. Mục tiêu đào tạo quyết định cấu trúc và nội 
dung chương trình.

Có 2 loại mục tiêu đào tạo:

- Mục tiêu lâu dài: chỉ thay đổi khi nền tảng kinh tế 
- xã hội của đất nước thay đổi => thể hiện qua 
cấu trúc chương trình

- Mục tiêu trước mắt: luôn thay đổi tuỳ theo nhu 
cầu của xã hội => thể hiện qua nội dung chương 
trình

=> Nội dung chương trình GDĐH phải thường xuyên 
đổi mới trong khi cấu trúc chương trình cần có sự 
ổn định tương đối



3.4. Xác định mục tiêu đào tạo… (tiếp)

b. Các thành tố của mục tiêu đào tạo:
Mục tiêu đào tạo của chương trình bao gồm toàn 

bộ các mục tiêu học tập mà sinh viên phải đạt được 
khi tốt nghiệp. 

Cụ thể bao gồm:

Theo mô hình KSA:

- Các kiến thức và kỹ năng cơ bản cần cho mọi chương 
trình đào tạo.

- Các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp có liên quan tới 
khối kiến thức giáo dục đại cương nền tảng (về nhân 
văn, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, …)

- Các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp có liên quan 
đến mảng kiến thức của ngành đào tạo chính (major), 
ngành đào tạo phụ (minor)



Theo mô hình năng lực (competency):

Mục tiêu đào tạo của chương trình bao gồm 
các năng lực thuộc hai nhóm:

1. Các năng lực chung:

- Năng lực quan hệ giữa con người với nhau 
(Lãnh đạo, Hợp tác, Giao tiếp)

- Năng lực định hướng công việc (Phân tích& 
xử lý thông tin, Giải quyết vấn đề, Lập kế 
hoạch & tổ chức)

- Năng lực cá nhân (Học tập & tự phát triển, 
Trách nhiệm & đạo đức)

2. Các năng lực nghề nghiệp               



www.thmemgallery.com

Company Logo

*Năng lực (Competency) là khả năng kết hợp các 

kiến thức, kỹ năng và thái độ để thể hiện cách ứng xử 

theo mong đợi khi thực hiện một nhiệm vụ nghề nghiệp 

trong một bối cảnh công việc cụ thể.

(Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014)

Định nghĩa Năng lực (Competency)



www.thmemgallery.com

Company Logo

Mức 3 yếu tố đánh giá Mô tả

0 Mức bắt đầu

I Tính chất công việc Đơn giản, cấu trúc chặt chẽ, ứng dụng các phương

pháp phổ biến theo các điều khoản quy định.

Tính chất môi trường Quen thuộc, dễ tiếp cận, có một quy định giống môi

trường học tập.

Tính độc lập Chịu sự quản lý của giảng viên hay trợ giảng.

II Tính chất công việc Phức tạp, có cấu trúc, gắn kết các phương pháp đã

học vào nhiều tình huống khác nhau

Tính chất môi trường Quen thuộc, phức tạp, có 1 quy tắc, chịu giám sát

lỏng lẻo

Tính độc lập Có sự giám sát khi được yêu cầu

III Tính chất công việc Phức tạp, không có cấu trúc,  cải thiện các phương

pháp và gắn kết các quy tắc vào nhiều tình huống.

Tính chất môi trường Chưa biết, phức tạp, nhiều quy tăc trong nhiều tình

huống thực tế

Tính độc lập Hoàn toàn độc lập

Các mức năng lực
(TD: chương trình đào tạo cử nhân kĩ thuật điện của Hà lan)



3.4.  Xác định mục tiêu đào tạo…(tiếp)

c. Mục tiêu đào tạo phụ thuộc hướng 
phân luồng giáo dục 

Chương trình cao đẳng theo định hướng thực 
hành

Các chương trình đại học và thạc sĩ theo cả 2 
định hướng: nghiên cứu và ứng dụng

Chương trình tiến sĩ theo định hướng nghiên 
cứu

Trích: Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính 
phủ hướng dẫn thi hành Luật GDĐH)



c. Mục tiêu đào tạo phụ thuộc hướng phân 
luồng … (tiếp)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1981/QĐ-TTg NGÀY 18/10/2016   
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ KHUNG CƠ CẤU HỆ 
THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN (Điều 2 Khoản 4 Mục a):

Giáo dục các trình độ đại học và thạc sĩ có 2 định hướng: 
nghiên cứu và ứng dụng; giáo dục trình độ tiến sĩ theo định 
hướng nghiên cứu.

- Các chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu có mục 
tiêu và nội dung theo hướng chuyên sâu về nguyên lý,lý 
thuyết cơ bản trong các lĩnh vực khoa học, phát triển các công 
nghệ nguồn làm nền tảng để phát triển các lĩnh vực khoa học 
ứng dụng và công nghệ.

- Các chương trình đào tạo định hướng ứng dụng có mục 
tiêu và nội dung theo hướng phát triển kết quả nghiên cứu cơ 
bản,ứng dụng các công nghệ nguồn thành các giải pháp công 
nghệ,quy trình quản lý,thiết kế các công cụ hoàn chỉnh phục 
vụ nhu cầu đa dạng của con người.                                             



3.4. Xác định mục tiêu đào tạo… (tiếp)

d. Mục tiêu đào tạo phụ thuộc loại văn 
bằng tốt nghiệp

Hai hệ thống văn bằng đại học

Theo nghề nghiệp ĐT
(Diplomas)

Bằng kỹ thuật viên (Diploma)

Bằng chuyên gia (kỹ sư, bác

sỹ, kiến trúc sư, nhà kinh tế…)

Bằng chuyên gia cao cấp

(Higher Graduate Diploma)

Theo trình độ ĐT
(Degrees)

Cao đẳng (Associate)

Cử nhân (Bachelor)

Thạc sỹ (Master)

Tiến sỹ (Ph.D)

Tiến sỹ khoa học (D.Sci)



3.4. Xác định mục tiêu đào tạo (tiếp)

e. Thể hiện mục tiêu đào tạo đại học.

❖Mục tiêu tổng quát (Aim): thể hiện định hướng 
đào tạo của chương trình (chương trình nhằm đào 
tạo ra loại nhân lực gì? có năng lực gì? Ra trường sẽ 
làm việc ở đâu? đảm đương công viêc gì?)

❖Mục tiêu (Objective): thể hiện những yêu cầu mà 
nhà trường đòi hỏi người học phải đạt được về kiến 
thức, kỹ năng và thái độ (mô hình KSA) hoặc về 
năng lực (mô hình năng lực) sau khi hoàn thành 
khoá học



3.4. Xác định mục tiêu đào tạo…(tiếp)

e. Chuẩn đầu ra (Learning Outcome)

* Định nghĩa

- Là mục tiêu đào tạo cụ thể, phản ánh quan 
niệm của tất cả các bên liên quan.

- Bao gồm: Các kiến thức, kỹ năng, thái độ ở 
từng trình độ năng lực cụ thể mà nhà trường 
cam kết người học sẽ có được sau khi hoàn 
thành khóa học.

- Định hướng lựa chọn các nội dung của chương 
trình,cấu trúc chương trình,cách thực thi 
chương trình và đánh giá chương trình.



e. Chuẩn đầu ra…(tiếp)

* Thể hiện chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 
(Mô hình KSA)

- Tên chương trình đào tạo.

- Trình độ đào tạo.

- Yêu cầu về kiến thức.

- Yêu cầu về kỹ năng (kỹ năng cứng, kỹ năng mềm).

- Yêu cầu về thái độ.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp.

- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.

- Tài liệu tham khảo.



3. Phát triển chương trình GDĐH (tiếp)

3.5. Cấu trúc chương trình GDĐH

a. Khác biệt về cấu trúc chương trình GDĐH 
trước và sau 1993

Trước 12/1993:

Cấu trúc từ 4 mảng nội dung:

- Kiến thức cơ bản

- Kiến thức cơ sở

- Kiến thức ngành

- Kiến thức chuyên ngành



3. Phát triển chương trình …(tiếp)

Sau 12/1993:

Cấu trúc từ 2 mảng nội dung lớn:

1. Giáo dục đại cương:
- Khoa học xã hội

- Nhân văn và nghệ thuật

- Khoa học tự nhiên, toán học và môi trường

- Ngoại ngữ

- Giáo dục thể chất + Giáo dục quốc phòng

2. Giáo dục chuyên nghiệp: 
- Kiến thức cơ sở 

- Kiến thức ngành chính (kể cả chuyên ngành)

- Kiến thức bổ trợ (chọn tự do hoặc dưới dạng ngành 
thứ 2)



3.5. Cấu trúc  chương trình…(tiếp)

b. Cấu trúc kiểu mềm dẻo của chương trình
CÊu tróc (KiÓu mÒm dÎo) cña ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ë c¸c tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao 

®¼ng

KiÓu 

ch¬ng 

tr×nh

KiÕn thøc gi¸o 

dôc ®¹i c¬ng (1)
KiÕn thøc gi¸o dôc chuyªn nghiÖp

KiÕn 

thøc lâi 

(phÇn 

cøng 

b¾t 

buéc)

KiÕn 

thøc tù 

chän (do 

trêng 

quy 

®Þnh)

KiÕn thøc c¬ së 

cña ngµnh (2)
KiÕn thøc ngµnh chÝnh ( 45 ®vht) KiÕn thøc bæ trî (4)

Cho 

ngµnh 

chÝnh

Cho 

ngµnh 

bæ trî

KiÕn thøc lâi 

cña ngµnh 

(phÇn cøng 

b¾t buéc)

KiÕn thøc chuyªn 

s©u tù chän
Chän 

tù do

KiÕn thøc ngµnh 

thứ 2

Chän 

tù do

Chän theo 

chuyªn 

ngµnh

Phô (3) 

 25 

®vht

ChÝnh 

 45 

®vht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§¬n ngµnh
+ + + + + -

+ + + + - + -

ChÝnh-Phô + + + -- + - - - +

Song ngµnh + + + - + - - - +

2 v¨n b»ng + + + + + - - - +



3.5. Cấu trúc chương trình… (tiếp)

c. Cấu trúc chương trình GDĐH phụ thuộc định 
hướng của chương trình (theo tinh thần Nghị 
quyết 14)



Level Academic Degrees Professional Degrees

6
Research 

Doctorate (Ph D)

Professional Doctorate

(eg. DBA, D Eng, Ed.D)

5 Higher Grad

Diploma

4 Research Masters

(MA, MSc)

Professional Masters

(e.g. MBA, M  Eng, M Ed)

3
Graduate

Diploma

2 Bachelor

(BA, BSc)

Bachelor

(B Bus, B Eng, B Ed, B Tech)

1
Associate Degree

Entry

Qualifications Framework of Thailand



CẤU TRÚC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

❖ Các chương trình Cao đẳng Kỹ thuật và Cao 
đẳng cộng đồng (Kinh nghiệm Malaysia)

a) Cao đẳng Kỹ thuật (đào tạo kỹ thuật viên, khối
lượng đào tạo 92 tín chỉ)

- Giáo dục đại cương :    12%

- Giáo dục nghề nghiệp :    75%

- Thực tập sản xuất :    13%

b) Cao đẳng cộng đồng (đào tạo nghề)

- Lý thuyết :     25%

- Thực hành :     75%   



CẤU TRÚC NỘI DUNG…(tiếp)

❖ Chương trình Cử nhân nghiên cứu và Cử
nhân ứng dụng (Kinh nghiệm CHLB Đức)

a)  Cử nhân định hướng nghiên cứu

- Khoa học cơ bản :    50%

- Phương pháp :    20%

- Kiến thức ngành :    30%

b)  Cử nhân định hướng ứng dụng

- Khoa học cơ bản :    30%

- Phương pháp :    20%

- Kiến thức ngành :    50%



CẤU TRÚC NỘI DUNG…(tiếp)

❖ Chương trình Thạc sỹ nghiên cứu và Thạc sỹ
úng dụng (Kinh nghiệm CHLB Đức)

a) Thạc sỹ định hướng nghiên cứu

- Kiến thức ngành và Phương pháp :    40%

- Kiến thức chuyên sâu :    30%

- Năng lực nghiên cứu :    30%

b) Thạc sỹ định hướng ứng dụng

- Kiến thức ngành và Phương pháp :    20%

- Kiến thức chuyên sâu :    40%

- Năng lực phát triển :     40%    



3.5. Cấu trúc chương trình… (tiếp)

d. Cấu trúc chương trình GDĐH phụ thuộc hệ thống 
văn bằng

(Kinh nghiệm Liên bang Nga)
Bằng 

chuyên 

gia

Bằng 

Thạc 

sỹ

Tuyển sinh

Bàng đại học chưa 
hoàn chỉnh

GĐ1: Đào tạo đại 

cương (2 năm)

GĐ 2: Đào tạo 

cơ bản (2 năm)

GĐ 3: Đào tạo 

chuyên gia độc 

lập (1-2 năm)

Bằng cử nhân



3.6. Thể hiện chương trình GDĐH

a.Mẫu chương trình (Mẫu 3)

Bộ………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường đại học, (Đại học, Học viện, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trường cao đẳng) *******
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình:

Trình độ đào tạo: (đại học, cao đẳng)

Ngành đào tạo:……………………

Hình thức đào tạo:……………….

(Ban hành tại Quyết định số……ngày….của Hiệu trưởng trường………)

1. Mục tiêu đào tạo

2. Thời gian đào tạo

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá (tính bằng đơn vị học trình/tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

6. Thang điểm

7. Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần)



7.1 Kiến thức giáo dục đại cương

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

7.2.1. Kiến thức cơ sở 

7.2.2 Kiến thức ngành chính (ngành thứ nhất)

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành chính 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành 

7.2.3. Kiến thức ngành thứ hai 

7.2.4. Kiến thức bổ trợ tự do

7.2.5. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 

7.2.6. Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp)

8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần

10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình

11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập:

11.1. Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị thí nghiệm quan trọng

11.2. Thư viện

12. Hướng dẫn thực hiện chương trình.

HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

(ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, TRƯỜNG CAO ĐẲNG)

----------------------

a. Mẫu 3 (tiếp)



b. Mẫu 4
Bộ……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường đại học Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
(Học viện, Trường cao đẳng) *******

Ch¬ng tr×nh tr×nh ®é (§¹i  häc, Cao ®¼ng)

Ngµnh ®µo t¹o: -----------------------------

§Ò c¬ng chi tiÕt häc phÇn

1. Tên học phần

2. Số đơn vị học trình/tín chỉ

3. Trình độ (cho SV năm thứ 1, thứ 2…)

4. Phân bố thời gian:
- Lên lớp
- Thực tập phòng TN, thực hành
- Khác

5. Điều kiện tiên quyết

6. Mục tiêu của học phần

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp
- Bài tập
- Dụng cụ học tập
- Khác

9. Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính

- Sách tham khảo

- Khác

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp - Thảo luận

- Bản thu hoạch - Thuyết trình

- Báo cáo - Thi giữa kỳ

- Thi cuối học kỳ - Khác

11. Thang điểm

12. Nội dung chi tiết học phần

13. Ngày phê duyệt

14. Cấp phê duyệt



3.6. Thể hiện chương trình …(tiếp)

c. Tiến trình đào tạo (Hệ tín chỉ)



3. Phát triển chương trình … (tiếp)

3.7. Kỹ thuật thiết kế chương trình GDĐH

a. Các loại chương trình:

Kiểu cấu trúc 1:

- Đơn môn (Monodisciplinary)

- Đa môn hoặc liên môn (Multi/ Interdisciplinary)

Kiểu cấu trúc 2:

- Đơn ngành (Single Major)

- Ngành chính – Ngành phụ (Major - Minor)

- Song ngành (Double Major)

- Hai văn bằng (Dual Degree)



3.7. Kỹ thuật thiết kế … (tiếp)

b. Thiết kế học phần

- Chia cắt cơ học

- Tích hợp kiến thức ở cùng một mức 
trình độ

- Cấu trúc đồng tâm ở các mức trình 
độ khác nhau.

Khối lượng trung bình mỗi học phần: 3 
tín chỉ (hoặc 4-5 ĐVHT)



Nguyªn t¾c ph©n bæ kiÕn thøc thµnh c¸c häc phÇn

- Ph©n bæ theo møc n¨m häc thiÕt kÕ

§¹i c¬ng hoÆc nhËp m«n (m· 100, 200)

N©ng cao (m· 300, 400)

Sau ®¹i häc (m· 500-800)

- X¸c ®Þnh c¸c häc phÇn chung cho nhiÒu 

ch¬ng tr×nh, nhiÒu ngµnh

- Cã c¸c häc phÇn ®Æc thï cho tõng ngµnh

b. Thiết kế học phần…(tiếp)



3.7. Kỹ thuật thiết kế …(tiếp)

c. Kết cấu học phần

1.Phân bố số tín chỉ cho từng dạng học tập của 

sinh viên: nghe giảng, thảo luận, phụ đạo, 

thực hành PTN, thực tập cơ sở, điền dã, 

chuẩn bị đồ án,…

2.Phân bố số tiết/tuần lễ cho các dạng học tập 

trên lớp hoặc ở PTN.

3.Dự tính thời lượng (tổng số giờ)cho các dạng 

học tập ngoài lớp ( thực tập cơ sở, điền dã, 

làm việc cá nhân,…)
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Môđun (Domain/Block) là đơn vị học vụ được tích 

hợp giữa kiến thức chuyên môn , kỹ năng thực hành và 

thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho 

người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một công việc 

của một nghề cụ thể.
(Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014)

d. Định nghĩa Môđun (Domain)
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KẾT CẤU ĐƠN VỊ HỌC VỤ Ở MÔ HÌNH NĂNG LỰC :
DOMAIN - CONPETENCIES

BBA

HOTEL- TRAVEL

MANAGER AGENT



3.7. Kỹ thuật thiết kế …(tiếp)

e. Soạn thảo chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra=Động từ hành động+Chủ đề của mục tiêu đào tạo

Ghi chú: Mỗi động từ hành động phải gắn với một cấp

độ trong nguyên tắc phân loại của Bloom  

(1913 – 1999)



4. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

a. Hệ niên chế (Mô hình KSA) : Tổ chức 
đánh giá theo từng môn học và đòi hỏi 
người học tích lũy học tập theo năm 
học.

Sinh viên làm việc theo lớp lớn.

b. Hệ tín chỉ (Mô hình KSA) : Tổ chức 
đào tạo theo hình thức tích luỹ tín chỉ 
qua từng  học phần. Đánh giá theo từng 
học phần.

Sinh viên thường làm việc theo lớp nhỏ.



c. Tổ chức đào tạo theo mô hình năng lực

Yêu cầu:

Tổ chức đào tạo và đánh giá theo từng 
modun (block/domain) học tập.

Sinh viên làm việc theo nhóm nhỏ.

(Thực trạng Việt Nam: Đang và sẽ tiếp tục 
tổ chức đào tạo theo hình thức tích luỹ 
tín chỉ qua từng  học phần. Đánh giá 
theo từng học phần).



Xin cám ơn sự chú ý


