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BỘ SƯU TẬP CHUYÊN ĐỀ 

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC – ÁP DỤNG  CDIO   
(Conceive–Design–Implement–Operate) 

 

1. Tài liệu trên Internet:  

 Website 

 Sách điện tử:  

 Bài báo:  

2. Tài liệu tại Thư viện Đại học Đà Lạt:  

 Sách:  

 Bài báo 

 Kỷ yếu hội thảo 

 

             Phụ lục: Giới thiệu một số tài liệu khác:  

 

Ghi chú:  

 Ngoại trừ Phụ lục, các tài liệu trong danh mục đều đã được lưu trữ toàn văn tại Thư viện. 

 Với các tài liệu điện tử,Thư viện đang nhập dữ liệu vào Thư viện số Đại học Đà Lạt. 

Truy cập:: 

 http://10.0.16.20:8080/dspace/handle/DLU123456789/60223 

 

Để được cung cấp toàn văn, vui lòng liên hệ email: library@dlu.edu.vn hoặc liên hệ với Thư viện 

điện tử . 

 

mailto:library@dlu.edu.vn
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BỘ SƯU TẬP CHUYÊN ĐỀ 

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC – ÁP DỤNG  CDIO 

 (Conceive–Design–Implement–Operate) 

1 Tài liệu trên Internet: 

1.1  Website: 

 Trang chủ của WORLDWIDE CDIO INIATIVE 

http://cdio.org       hoặc   

http://web.archive.org/web/20050314212918/http://www.cdio.org/index.html  

Bao gồm: Tin tức, Sự kiện; Tài liệu: Đề cương, Tiêu chuẩn, Bộ công cụ triển khai CDIO… 

cho phép tiếp cận  nội dung toàn văn của các tài liệu bao gồm: 

Đặc biệt, tại Thư viện Knowledge Library cho phép tiếp cận toàn văn các bài báo thuộc 11 hội 

thảo quốc tế CDIO (Conference proceedings) và các tài liệu liên quan: CDIO Syllabus, CDIO 

Standards; Implementation Kit (Assessment, Curriculum, Dissemination, Teaching & learning, 

Project-based Learning).  

Tools, resources for CDIO users  

CDIO eJOURNAL 

-Archived issues  

-Subscribe (free) 

MEETINGS/MEETING 

PRESENTATIONS 

PAPERS 

 

INSTRUCTOR RESOURCE 

MODULE DEVELOPMENT 

CDIO STANDARDS  

CDIO SYLLABUS 

WALLENBERG PROJECT 
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 Trang CDIO của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh: 

 http://www.vnuhcm.edu.vn/Default.aspx?PageId=14dfbbcc-c553-4499-b349-f8a43a2fd69c   

Bao gồm các Tin tức, Sự kiện; Tài liệu: Đề cương, Tiêu chuẩn, Bộ công cụ triển khai CDIO… 

1.2   Sách điện tử: (toàn văn) 

 Rethinking Engineering Education - The CDIO Approach 

Edward F. Crawley- Massachusetts Institute of Technology, Johan Malmqvist -Chalmers 

University of Technology, Sören Östlund -KTH - Royal Institute of Technology, Doris R. 

Brodeur- Massachusetts Institute of Technology 

1.3   Bài báo: (toàn văn) 

Bài báo tiếng Việt:  

 Hồ Thị Đào Nguyên, Ngắn gọn về CDIO (19.1.2015), http://neoedu.fpt.edu.vn/ngan-gon-

ve-cdio/  

 Tài liệu Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012,  Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 

http://www.vnuhcm.edu.vn/Resources/File/CDIO/HT/CDIO-

VNU%202012/Toan%20van%20BB%20HN%20CDIO%20Toan%20Quoc%20FINAL.pdf  

 ThS. Đỗ Thị Lan Anh, Ứng dụng phương pháp CDO cho xây dựng chương trình đào tạo 

và thiết kế phương pháp đào tạo cho khoa sáng tạo đa phương tiện, Học viện Công nghệ 

bưu chính viễn thông, http://cdit.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2014/03/43.-LanAnh-Ap-

dung-CDIO-cho-dao-tao-DPT.pdf 

 Các tiêu chuẩn CDIO, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 

http://www.vnuhcm.edu.vn/Resources%5CDocument%5CTieu%20chuan%20CDIO.pdf  

 Triển khai thí điểm mô hình CDIO tại ĐHQG-HCM, 

http://www.vnuhcm.edu.vn/Resources/file/CDIO/Cac%20bc,%20ap/A-

1_%20Trien%20khai%20thi%20diem%20mo%20hinh%20CDIO%20tai%20DHQG-

HCM.pdf 
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 Hồ Bảo Quốc, Lê Hoài Bắc, Một số kinh nghiệm xây dựng đề cương môn học theo CDIO, 

Khoa Công Nghệ Thông Tin .Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 

http://www.vnuhcm.edu.vn/Resources/file/CDIO/Cac%20bc,%20ap/B-

3_%20Mot%20so%20kinh%20nghiem%20XD%20de%20cuong%20mon%20hoc%20theo

%20CDIO%20-%20Khoa%20CNTT.pdf 

 Tóm tắt bài báo Hội nghị CDIO Toàn quốc 2012,  Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 

http://www.vnuhcm.edu.vn/Resources/File/CDIO/HT/CDIO-

VNU%202012/TOM%20TAT%20BB%20HN%20CDIO%20Toan%20Quoc%20Final.pdf 

  Đỗ Thế Hưng,  Dạy học theo hướng tiếp cận CDIO trong đào tạo  giáo viên kĩ thuật trình 

độ đại học,  Luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục, 

http://vnies.edu.vn/upload/Boiduong/dothehung.pdf 

 Nguyễn Thanh Phong, Thực trạng và sự cần thiết của việc phát triển chương trình đào tạo 

theo hướng CDIO cho ngành Kỹ thuật điện – Điện tử trường Đại học Tây Đô, Khoa Kỹ 

thuật Công nghệ, Trường Đại học Tây Đô 

 http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/download/baibao-8541/05-GD-

NGUYEN%20THANH%20PHONG(30-41).pdf 

 Các tiêu chuẩn CDIO  và cách đánh giá, 

http://smo.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/Tin%20Phong/Phong%20Quan%20tri%20Chie

n%20luoc/12tieuchuanChuan_va_cachDGiatheoCDIO.pdf 

 TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Nguyễn Thị Liên Thương, ThS. Huỳnh Tiến Đạt, ThS. Đặng 

Trung Thành, ThS. Đào Minh Trung, ThS. Nguyễn Thị Khánh Tuyền, Đánh giá chất 

lượng chương trình đào tạo và giải pháp nâng cao khả năng sinh viên đáp ứng yêu cầu của 

các nhà sử dụng lao động ngành Tài nguyên môi trường, Khoa Tài Nguyên Môi trường, 

Đại học Thủ Dầu Một, http://tdmu.edu.vn/img/ckeditor/Files/8-8-2015-11-12-28-

AMNOI%20DUNG%20KY%20YEU.pdf  

 Đề cương CDIO, http://www.cdio.org/files/syllabus/CDIOSylabus4Level-Vietnamese.pdf  

 Nguyễn Thành Hải, Phùng Thúy Phượng, Đồng Thị Bích Thủy, Giới thiệu một số  phương 

pháp giảng dạy cải tiến giúp sinh viên học tập chủ động và trải nghiệm, đạt các chuẩn đầu 

ra theo CDIO, Trung tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học ĐH Trường ĐH 

http://vnies.edu.vn/upload/Boiduong/dothehung.pdf
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Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Tp.HCM, 

http://www.vnuhcm.edu.vn/Resources/file/CDIO/Cac%20bc,%20ap/B-

4_%20Gioi%20thieu%20PP%20giang%20day%20cai%20tien-%20TT%20CEE.pdf  

 Quy trình xây dựng chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo, Khoa Cơ khí. Đại học Bách 

Khoa tp.HCM, 

http://www.dce.hcmut.edu.vn/Resources/public/root/files/CDIO/Tai%20lieu%20tap%20hu

an%20CDIO/3_%20Quy%20trinh%20xay%20dung%20chuan%20dau%20ra%20va%20ch

uong%20trinh%20dao%20tao.pdf 

  TS. Vũ Anh Dũng, PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ, Tích hợp chuẩn đầu ra theo hướng tiếp 

cận CDIO  vào đề cương môn học trong khung chương trình đào tạo, Trường Đại học 

Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội,  

http://www.vnuhcm.edu.vn/Resources/file/CDIO/Cac%20bc,%20ap/D-

1_%20Tich%20hop%20CDR%20theo%20cach%20tiep%20can%20CDIO%20vao%20de

%20cuong%20mon%20hoc%20trong%20khung%20CTDT%20-

%20Truong%20DH%20Kinh%20te,%20DHQGHN.pdf  

 Presented by: Lê Ngọc Quỳnh Lâm, A pilot implementation of cdio model at vietnam 

national university – hcm city for manufacturing engineering faculty of mechanical 

engineering university of technologyprogram evaluation implementation team of 

mechanical engineering faculty, 

http://www.vnuhcm.edu.vn/Resources/File/CDIO/HT/16052011/Bai%20trinh%20bay%20

cua%20Co%20khi.pdf 

 PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc, Đảm bảo chất lượng trong xây dựng và vận hành chương trình 

đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO, Khoa Cơ khí – Đại học Bách khoa TP Hồ Chí 

Minh, http://www.hcmunre.edu.vn/Files/Home/TinTuc-

SuKien/DamBao_CLGD_XayDung_CTDT_PhuongPhap_CDIO%20-

%20Copy%201.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1  

 Trần Doãn Sơn, Nâng cao chất lượng  đào tạo bằng chuyển  đổi chương trình đào tạo theo 

hướng CDIO, Kỷ yếu Hội thảo đàm bảo chất lượng 2014. Trường Đại học KHXH và Nhân 
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văn Tp.HCM, 

http://hcmussh.edu.vn/Resources/Docs/HomePage/Van%20ban%201/KY%20YEU%20HO

I%20THAO%20DAM%20BAO%20CHAT%20LUONG%202014.pdf    

 PGS. TS. Nguyễn Hữu Lộc, CDIO_Chương trình đào tạo và Chuẩn kiểm định và đào tạo 

các nước trên thế giới, 

http://www.fme.hcmut.edu.vn/fme/editor/uploads/files/khoa%20co%20khi/CDIO_Chuan%

20kiem%20dinh%20va%20chuong%20trinh%20dao%20tao%20cac%20nuoc.pdf  

  ThS. Nguyễn Thanh Sơn, Phát triển chương trình đào tạo đại học theo định hướng đáp 

ứng chuẩn đầu ra, Trường Đại học Yersin Đà Lạt, 

http://lib.vinhuni.edu.vn/DATA/62/upload/493/documents/2016/03/file5.pdf    

 Vũ Anh Dũng, Phùng Xuân Nhạ,  Adaptation of CDIO-Based Learning Outcomes for Non-

Engineering Disciplines: A Case study of Higher Educational System in an Emerging 

Country. Journal of Engineering Technology and Education, Vol. 9, No.1 March 2012, pp. 

101-112,  University of Economics and Business – Vietnam National University, Hanoi, 

http://dl.ueb.edu.vn/bitstream/1247/9738/1/42%20Vu%20Anh%20Dung_Phung%20Xuan

%20Nha_Khoa%20KT%26KDQT_2012_(1).pdf 

 Ngô Thị Kiều Oanh,  Vai trò của trưởng khoa đối với việc xây dựng chuẩn đầu ra cho 

chương trình đào tạo trong bối cảnh  thực hiện đổi mới giáo dục, Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, Tập 30, Số 3 (2014) 63-67, 

http://tapchi.vnu.edu.vn/upload/2015/01/1531/8.pdf  

 Tài liệu Hội Nghị:Tổng kết lấy ý kiến các bên liên quan  về Chuẩn đầu ra các chương trình 

đào tạo  Học viện Nông nghiệp Việt Nam.Trung tâm đảm bảo chất lượng, 

http://www.vnua.edu.vn/phongban/dbcl/images/Ky_yeu_hoi_thao_CDR_VNUA.pdf  

 TS.GVC. Lê Xuân Thọ - Trưởng khoa Xây dựng - Đại học Đông Á, Tìm hiểu tình hình 

nghiên cứu “Ứng dụng phương pháp tiếp cận trong việc xây dựng CTĐT o83 một số 

trường đại học tại Hà Nội và thánh phố Hồ Chí Minh.  

 Võ Thị Ngọc Lan. Một số kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo 150 tín chỉ theo 

hướng tiếp cận CDIO ở Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật thành phố HCM. Tạp chí Khoa 
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Học- ĐHSP TPHCM, 

http://lib.vinhuni.edu.vn/DATA/62/upload/493/documents/2016/03/file_4.pdf  

 Đánh giá năng lực sư phạm của sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái 

Nguyên theo chuẩn đầu ra. http://qlkh.tnu.edu.vn/Documents/Theme/601/601.pdf  

 Trinh T.M. Doan, Nghia H. Nguyen, The cdio-based curricular framework and guidelines  

for an obe implementation. Vietnam National University-Ho Chi Minh City(VNU-HCM), 

Vietnam. http://www.cdio.org/files/document/cdio2014/138/138_Paper.pdf   

Bài báo tiếng nước ngoài 

 Nguồn CDIO PAPERS  

A=Assessment C=Curriculum G=General CDIO 

T=Teaching and Learning W=Workspaces 

  T • Adoption of Active Learning in a Lecture-Based Engineering Class Hall, Waitz, 

Brodeur, Soderholm, Nasr 

 A • Assessing engineering students' modeling skills Lingefjärd 

 A • Assessing teaching & learning of mathmatics in the mechanical engineering program at 

Chalmers T.U. Lingefjärd 

 A • Assessment and mathematics examinations in the CDIO project Lingefjärd 

 W • The CDIO Initiative from an Automatic Control Project Course Perspective. Enqvist 

Gunnarsson, Norrlöf, Wernholt, Hansson  

 G • CDIO: An International Initiative for Reforming Engineering Education. Berggren, 

Brodeur, Crawley, Ingemarsson, Litant, Malmqvist, Östlund 

 C • The CDIO Syllabus: A comparative study of expected student proficiency.  Bankel, 

Berggren, Blom, Crawley, Östlund, Wiklund 

 W • CDIO Workshops and Laboratories Survey for the Vehicle Engineering Program at 

KTH Wallin, Östlund 
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 C • Creating the CDIO Syllabus. Crawley 

 W • Development of a Physical Prototyping Lab at Chalmers University of Technology 

Malmqvist, Distner 

 W • Experiences from the Transformation of an Engineering Education Introductory 

Project Design Course Into a Project Design-Build-Test Course . Gustafsson 

 C • First-year introductory courses as a means to develop CDIO skills in engineering 

education programmes. Gustafsson, Newman, Stafström, Wallin 

 W • The IDE Studio Norrström 

 T • Implementing Product Data Management in Product Development Projects.  Månsson, 

Nyberg 

 G • International Collaboration in the Reform of Engineering Education. Brodeur, Crawley, 

Ingemarsson, Malmqvist, Östlund 

 W • Lessons Learned from Design-Build Test-Based Project Courses.  Malmqvist, Young, 

Hallström, Kuttenkeuler, Svensson 

 T • Problem-Based Learning in Aerospace Engineering Education. Brodeur, Young, Blair 

 T • Problem-Based Learning in Professional Education.Brodeur 

 T • Recommendations to Address Barriers in CDIO Project-based Courses. Andersson, 

Edström, Eles, Knutson - Wedel, Engström, Soderholm 

 G • Student involvment in principled change: Understanding the student experience. 

Edström, Engström, Wiklund, Törnevik 

 T • Survey of Laboratory Exercises within the Applied Physics and Electrical Engineering 

(Y) program at Linköping University. Gunnarsson, Eles, Krantz-Rülcker, Frykman 

 C • Towards a New Model for First-Year Introductory Courses in Engineering Education 

Programmes. Gustafsson, Malmqvist, Newman, Stafström, Wallin 

 C • A Transatlantic Program for Teaching Engineering Ethics. Collste 

 W • The Use of Virtual Reality in the Development Process of a Physical Prototyping 

Laboratory . Spelz 

 T • Using Concept Maps and Concept Questions to Enhance Conceptual Understandin.g 

Darmofal, Soderholm, Brodeur 
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  A •Using portfolios for exit assessment in engineering programs. Brodeur  

 A • Writing mathematics and assessment in the CDIO project. Lingefjärd 

 Nguồn WALLENBERG CDIO DOCUMENTS 

 W1- Improving Engineering Education-A Project to Make the Conception-Design-

Implementation-Operation CDIO 

 W2- Application for Funding for Program Years 2-4 of  the Wallenberg CDIO Program for 

Engineering Education Reform 

 The CDIO Project for Reformed Engineering Education. Activity report for the period 

October 1, 2001 to September 30, 2002 

 The CDIO Initiative for Reformed Engineering Education. Activity report for the period 

October 1, 2002 to September 30, 2003 

 Nguồn khác: 

   Bài viết về CDIO của SP (Singapore Polutechnics), http://www.sp.edu.sg/wps/portal/vp-

spws/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hQD1NXIzdTEwOLMEs3A09_x

wB_F7cwRxNjA_2CbEdFABoCxrw!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=  

 CDIO - https://en.wikipedia.org/wiki/CDIO 

 Conference proceedings 7th International CDIO Conference, Technical University of 

Denmark, 20th – 22nd June 2011, http://orbit.dtu.dk/files/5751109/CDIO_proceedings.pdf  

 Methodological analysis of CDIO papers . Le Li.Jens Bennedsen. Aarhus University, 

School of Engineering .Soochow University, Department of Electronics and Information 

Engineering, 

http://www.cdio.org/files/document/file/Methodological%20analysis%20of%20CDIO%20

papers(%20full%20paper).pdf  

 Educational Technologies and Standards: International CDIO Initiative, 

http://tha2014.org/wp-

content/uploads/presentation_2014/day1/pd2/Mikhail%20Myagkov.pdf  
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 Daryl G. Boden ,Peter J. Gray, Using Rubrics to Assess the Development of CDIO Syllabus 

Personal and Professional Skills and Attributes at the 2.x.x Level*, Department of 

Aerospace Engineering, United States Naval Academy, 2007 UICEE Global J. of Engng. 

Educ., Vol.11, No.2.Published in Australia, 

http://www.wiete.com.au/journals/GJEE/Publish/Vol.11,No.2/BodenGray.pdf  

 Large-class teaching/learning a c-selt project at Chalmers University of Technology, 

Sweden, 2001/2002 - A report by Mikael Holmquist (Department of Education, Göteborg 

University) Sven Andersson, Per-Åke Jansson (School of Mechanical Engineering, 

Chalmers University of Technology), 

http://www.ntu.edu.vn/Portals/96/Phuong%20phap%20GD/Teaching%20large%20classes

%20(5).pdf  

 Helene Leong –Director, Designing a CDIO Programme: The CDIO Syllabus and 

Standards, Educational Development Department - Singapore Polytechnic. 

http://www.kanazawa-it.ac.jp/cdio/english/file/slide10_leong.pdf 

 Gonzalo Ulloa, Norha M. Villegas, Sandra Céspedes, Maria P. Ayala, and Andrea 

Ramírez, An Approach to the Implementation Process of CDIO.  Universidad Icesi, Cali, 

Colombia. http://www.cdio.org/files/document/cdio2014/83/83_Paper.pdf 

 CDIO: An international initiative for reforming engineering education. 

http://www.cdio.org/files/document/file/cdio_international.pdf  

   CDIO Overview (Slides). 

https://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofMechanicalandAerospaceEngineering/FileStore/

Filetoupload,541488,en.pdf  

  Paul Hermon, Charles McCartan, Geoff Cunningham, The use of cdio methodology in 

creating an integrated curriculum a new degree programme. Queen’s University Belfast, 

http://www.ucc.ie/archive/isee2010/pdfs/Papers/Hermon%20et%20al.pdf   

 Taru Penttilä,  Juha Kontio –Turku,  Integrating innovation pedagogy and CDIO (Conceive 

– Design — Implement — Operate) approach - towards shared expressions in 
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engineering education. University of Applied Sciences, Turku, Finland,. 

http://ineer2014.rtu.lv/sites/default/files/Paper_125.pdf   

  Gonzalo Ulloa, Norha M. Villegas, Sandra Céspedes, Maria P. Ayala, and Andrea 

Ramírez, An Approach to the Implementation Process of CDIO. Universidad Icesi, Cali, 

Colombia,  http://www.cec.uchile.cl/~scespedes/i/preprintCDIO2014.pdf   

  Dennis SALE and Helene LEONG, Reflections on the implementation of cdio: key 

learning for implementing large scale curriculum innovation. Singapore Polytechnic, 

Singapore, 

http://www.tp.edu.sg/staticfiles/tp/microsites/2015conf/docs/06_DennisSale.pdf   

  . Jaana Holvikivi, Culture and cognition in information technology education. Doctoral 

Dissertation, http://lib.tkk.fi/Diss/2009/isbn9789512297863/isbn9789512297863.pdf 

  A Design – Build – Test course in electronics based on the CDIO frameword for 

engineering education 

  Self-Evaluation within the CDIO Self-Evaluation within the CDIO Standards Framework 

CDIO Standards v 2.0 CDIO Standards v 2.0. Ron Hugo  

2.  NGUỒN TÀI LIỆU THUỘC THƯ VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

2.1  Sách: (bản in) 

(Ký hiệu Phòng tại Đăng ký cá biệt:  A,B: Phòng đọc, M: Phòng mượn, C: Phòng Sau ĐH) 

 

Sách về CDIO:  

01 sách bản in, sẽ được số hóa 

 Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO = 

Rethinking engineering education the CDIO approach / Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh 

Trinh biên dịch . - TP. HCM : Đại học Quốc gia, 2010 .- 332 tr. ; 24 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 620.007 11 Cai  

o Đăng ký cá biệt: 11B036969,11B036970,11M096427  



12 

 

Sách về Chương trình đào tạo giáo dục đại học theo hệ thống tín chỉ của một số trường đại học  

 Chuẩn đầu ra trình độ đại học khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông / 

Dự án Phát triển Giáo viên THPT và TCCN . - H. : Văn hoá-Thông tin, 2013 .- 200 tr. ; 27 

cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 14A025181-14A025183,14M103539-14M103545  

 Chương trình đào tạo giáo dục đại học theo hệ thống tín chỉ ngành tâm lí - giáo dục / Dự án 

Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại 

học Cần Thơ, 2013 .- 131 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024913-13A024915,13C013983,13C013984,13M102768-

13M102772  

 Chương trình đào tạo giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chí ngành tự 

động hoá / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . 

- Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013 .- 221 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024910-13A024912,13C013981,13C013982,13M102763-

13M102767  

 Chương trình đào tạo giáo dục đại học theo học chế tín chỉ ngành công nghệ kỹ thuật ô tô / 

Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : 

Đại học Cần Thơ, 2013 .- 272 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024907-13A024909,13C013979,13C013980,13M102758-

13M102762  

 Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ ngành kỹ thuật cơ khí động lực / Dự án 

Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại 

học Cần Thơ, 2013 .- 287 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  
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o Đăng ký cá biệt: 13A024900-13A024902,13C013973,13C013974,13M102745-

13M102749  

 Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông theo học chế tín chỉ 

ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & 

Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013 .- 291 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024881-13A024883,13C013961,13C013962,13M102710-

13M102714  

 Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông theo hệ thống tín 

chỉ ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ 

thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013 .- 260 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024878-13A024880,13C013959,13C013960,13M102705-

13M102709  

 Tài liệu kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục ở Trung học Phổ thông / Dự án Phát triển Giáo 

viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - H. : Đại học Quốc gia, 2013 .- 

107 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 371.27 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024851,13A024852,13C013941,13C013942,13M102602-

13M102607  

 Chuyên đề bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá 

cho giáo viên bổ túc Trung học Phổ thông / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ 

thông & Trung học Chuyên nghiệp . - H. : Đại học Quốc gia, 2013 .- 151 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 370.712 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024849,13A024850,13C013939,13C013940,13M102596-

13M102601  

 Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên Trung học Phổ thông về nghiệp vụ sư phạm và năng lực sử 

dụng thiết bị / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên 

nghiệp . - H. : Đại học Quốc gia, 2013 .- 237 tr. : minh hoạ ; 27 cm .  
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o Số định danh (Chỉ số phân loại): 371.307 8 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024847,13A024848,13C013937,13C013938,13M102590-

13M102595  

 Báo cáo tổng kết đề tài biên soạn chương trình và chuẩn kiến thức, kĩ năng về công nghệ 

thông tin cho sinh viên sư phạm / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & 

Trung học Chuyên nghiệp . - H. : Văn hoá - Thông tin, 2013 .- 227 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024835,13A024836,13C013913,13C013914,13M102518-

13M102523  

 Tài liệu bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm về ứng dụng CNTT trong giảng dạy / Dự án Phát 

triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - H. : Văn hoá - Thông 

tin, 2013 .- 295 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 370.285 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024833,13A024834,13C013911,13C013912,13M102512-

13M102517  

 Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông theo hệ thống tín 

chỉ ngành Sư phạm Tiếng anh / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung 

học Chuyên nghiệp . - H. : Văn hoá - Thông tin, 2013 .- 165 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024831,13A024832,13C013909,13C013910,13M102506-

13M102511  

 Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông theo hệ thống tín 

chỉ ngành Sư phạm Toán học / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung 

học Chuyên nghiệp . - H. : Văn hoá - Thông tin, 2013 .- 283 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024829,13A024830,13C013907,13C013908,13M102500-

13M102505  
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 Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông theo hệ thống tín 

chỉ ngành Lịch sử / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên 

nghiệp . - H. : Văn hoá - Thông tin, 2013 .- 383 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024827,13A024828,13C013905,13C013906,13M102494-

13M102499  

 Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông theo hệ thống tín 

chỉ ngành Sư phạm Hoá học / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung 

học Chuyên nghiệp . - H. : Văn hoá - Thông tin, 2013 .- 359 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024825,13A024826,13C013903,13C013904,13M102488-

13M102493  

 Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông theo hệ thống tín 

chỉ ngành Sư phạm Địa lí / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học 

Chuyên nghiệp . - H. : Văn hoá - Thông tin, 2013 .- 492 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024823,13A024824,13C013901,13C013902,13M102482-

13M102487  

 Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông theo hệ thống tín 

chỉ ngành Giáo dục Chính trị / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung 

học Chuyên nghiệp . - H. : Văn hoá - Thông tin, 2013 .- 370 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024821,13A024822,13C013899,13C013900,13M102476-

13M102481  

 Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông theo hệ thống tín 

chỉ ngành Sư phạm Sinh học / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung 

học Chuyên nghiệp . - H. : Văn hoá - Thông tin, 2013 .- 431 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  
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o Đăng ký cá biệt: 13A024819,13A024820,13C013897,13C013898,13M102470-

13M102475  

 Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông theo hệ thống tín 

chỉ ngành Sư phạm Vật lí / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học 

Chuyên nghiệp . - H. : Văn hoá - Thông tin, 2013 .- 353 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024817,13A024818,13C013895,13C013896,13M102464-

13M102469  

 Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông theo hệ thống tín 

chỉ ngành Ngữ văn / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên 

nghiệp . - H. : Văn hoá - Thông tin, 2013 .- 315 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024815,13A024816,13C013893,13C013894,13M102458-

13M102463  

 Chương trình đào tạo giáo dục Đại học theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ Kĩ thuật điện 

và Sư phạm công nghệ kĩ thuật điện / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & 

Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 352 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024328,13A024329,13C013285,13C013286,13M101238-

13M101243  

 Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành quản lí công nghiệp và môi trường / Dự án 

Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại 

học Cần thơ, 2013 .- 233 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024326,13A024327,13C013283,13C013284,13M101232-

13M101237  

 Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành Cơ khí bảo quản chế biến nông 

sản thực phẩm / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên 

nghiệp . - Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 245 tr. ; 27 cm .  
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o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024324,13A024325,13C013281,13C013282,13M101226-

13M101231  

 Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành quản lí đất đai / Dự án Phát triển 

Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học Cần 

thơ, 2013 .- 203 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024322,13A024323,13C013279,13C013280,13M101220-

13M101225  

 Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Tài chính ngân 

hàng / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - 

Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 308 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024320,13A024321,13C013277,13C013278,13M101214-

13M101219  

 Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Kế toán / Dự án 

Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại 

học Cần thơ, 2013 .- 295 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024318,13A024319,13C013275,13C013276,13M101208-

13M101213  

 Chương trình đào tạo đại học theo quy chế tín chỉ ngành nuôi trồng thuỷ sản / Dự án Phát 

triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học 

Cần thơ, 2013 .- 228 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024316,13A024317,13C013273,13C013274,13M101202-

13M101207  
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 Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Kĩ thuật công nghệ thông tin / Dự án Phát 

triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học 

Cần thơ, 2013 .- 228 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024314,13A024315,13C013271,13C013272,13M101196-

13M101201  

 Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Quản trị kinh 

doanh / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - 

Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 320 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024312,13A024313,13C013269,13C013270,13M101190-

13M101195  

 Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành Kĩ thuật xây dựng / Dự án Phát 

triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học 

Cần thơ, 2013 .- 231 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024310,13A024311,13C013267,13C013268,13M101184-

13M101189  

 Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành Quản lí tài nguyên rừng và môi 

trường / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - 

Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 244 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024308,13A024309,13C013265,13C013266,13M101178-

13M101183  

 Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành Lâm Sinh / Dự án Phát triển Giáo 

viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 

2013 .- 255 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  
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o Đăng ký cá biệt: 13A024306,13A024307,13C013263,13C013264,13M101172-

13M101177  

 Chương trình đào tạo giáo viên Trung học phổ thông theo học chế tín chỉ ngành Giáo dục 

thể chất / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - 

Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 230 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024304,13A024305,13C013261,13C013262,13M101166-

13M101171  

 Chương trình đào tạo (Chương trình chi tiết) đào tạo giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 

theo học chế tín chỉ ngành Giáo dục mầm non / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ 

thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 377 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13C013254,13C013255  

 Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Tài chính ngân 

hàng / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - 

Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 308 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13C013244,13C013245  

 Chương trình giáo dục đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Quản trị kinh 

doanh / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - 

Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 320 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13C013240,13C013241  

 Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành Quản lí tài nguyên rừng và môi 

trường / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - 

Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 245 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13C013238,13C013239  
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 Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành Lâm sinh / Dự án Phát triển Giáo 

viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 

2013 .- 255 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024263,13A024264,13C013252,13C013253  

 Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành Cơ khí bảo quản chế biến nông 

sản thực phẩm / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên 

nghiệp . - Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 245 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024261,13A024262,13C013250,13C013251  

 Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành Kĩ thuật xây dựng / Dự án Phát 

triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học 

Cần thơ, 2013 .- 231 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024259,13A024260,13C013248,13C013249  

 Chương trình đào tạo đại học theo quy chế tín chỉ ngành nuôi trồng thuỷ sản / Dự án Phát 

triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học 

Cần thơ, 2013 .- 228 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024257,13A024258,13C013246,13C013247  

 Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành quản lí đất đai / Dự án Phát triển 

Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học Cần 

thơ, 2013 .- 203 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024255,13A024256,13C013242,13C013243  

 Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành kỹ thuật cơ khí động lực / Dự án 

Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại 

học Cần thơ, 2013 .- 287 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  
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o Đăng ký cá biệt: 13A024253,13A024254,13C013235-13C013237  

 Chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ ngành công nghệ kỹ thuật ô tô / Dự án 

Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại 

học Cần thơ, 2013 .- 272 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024251,13A024252,13C013232-13C013234  

 Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành quản lí công nghiệp và môi trường / Dự án 

Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại 

học Cần thơ, 2013 .- 233 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024249,13A024250,13C013229-13C013231  

 Chương trình đào tạo giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ ngành tự 

động hoá / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . 

- Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 221 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024247,13A024248,13C013226-13C013228  

 Chương trình đào tạo giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ ngành công 

nghệ hàn và gia công tấm / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học 

Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 279 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024245,13A024246,13C013223-13C013225  

 Xây dựng chương trình đào tạo giáo dục Đại học theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ Kỹ 

thuật may / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . 

- Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 263 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024243,13A024244,13C013220-13C013222  

 Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Kĩ thuật công nghệ thông tin / Dự án Phát 

triển Giáo viên Trung học Phổ thông & Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học 

Cần thơ, 2013 .- 228 tr. ; 27 cm .  
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o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024241,13A024242,13C013218,13C013219  

 Chương trình đào tạo giáo dục Đại học theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ Kĩ thuật điện 

và Sư phạm công nghệ kĩ thuật điện / Dự án Phát triển Giáo viên Trung học Phổ thông & 

Trung học Chuyên nghiệp . - Cần Thơ : Đại học Cần thơ, 2013 .- 352 tr. ; 27 cm .  

o Số định danh (Chỉ số phân loại): 378.597 DUA  

o Đăng ký cá biệt: 13A024239,13A024240,13C013215-13C013217  

2.2 Bài báo: (bản in - Phòng Tạp chí) 

 Tiếp cận CDIO trong việc xây dựng chương trình đào tạo ngành công nghệ kĩ thuật điều 

khiển và tự động hóa tại trường Cao đẳng công nghệ Viettronics / Nguyễn Thanh Tùng, 

Trần Quốc Cường // Tạp chí Giáo Dục Số 286(2), 5/ 2012, tr.30-32.  

 Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO / Sái Công Hồng // 

Tạp chí Giáo Dục Số 319(1), 10/ 2013, tr.9-10.  

 Tiếp cận CDIO để nâng cao chất lượng đào tạo đại học / Võ Văn Thắng // Tạp chí Giáo 

dục Số 268(2), 2011, tr. 1-3.  

 Bước đầu vận dụng phương thức CDIO trong quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm ở đại học quốc gia Hà Nội / Nguyễn Kiều Oanh // Tạp chí Giáo dục Số 300(12), 

2012, tr. 4-7.  

 Phát triển chương trình đào tạo học khối ngành sư phạm kỹ thuật Việt Nam theo định 

hướng tích hợp CDIO / Nguyễn Văn Khôi // Tạp chí Giáo dục Số 297(11), 2012, tr. 32-34.  

 Phương pháp luận CDIO và HEEAP một sự lựa chọn, phối hợp trong đào tạo kĩ thuật tại 

trường đại học sư phạm kĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh / Trương Minh Trí // Tạp chí 

Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh: Khoa học giáo dục Số 48(82), 2013, tr. 163-

170.  

2.3 Kỷ yếu hội thảo: (Bản in - Phòng Sau Đại học) 
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 Kỷ yếu hội thảo đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo – Đà Lạt: Đại học Đà Lạt, 

2015.- 309 tr; 29 cm.  

2.4   Tài liệu điện tử: (cung cấp toàn văn – đang nhập vào Thư viện số) 

 Đỗ Thế Hưng, Dạy học theo tiếp cận CDIO trong đào tạo giáo viên kĩ thuật trình độ đại 

học, Luận án TS Giáo dục, 2015.   

 Kỷ yếu hội thảo đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo – Đà Lạt: Đại học Đà 

Lạt, 2015.- 309 tr; 29 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

 

 

Giới thiệu các tài liệu khác 
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 (chưa có toàn văn) 

 

 Sách :  

 Phùng Xuân Nhạ, Vũ Anh Dũng, Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo đại học và 

sau đại học theo phương pháp tiếp cận CDIO. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội , 

2011.   

(Xem giới thiệu tại: 

http://dl.ueb.edu.vn/bitstream/1247/10618/1/Xay%20dung%20va%20to%20chuc%20chuong%20t

rinh%20dao%20tao%20theo%20CDIO.pdf) 

 Luận án (Thư viện Quốc gia) 

 Nguyễn Kiều Oanh, Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên 

đại học theo tiếp cận CDIO, LATS Quản lý giáo dục, 2014.  


