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1. Giới thiệu chung
Phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) trên cơ 

sở chuẩn đầu ra là xu thế chung của giáo dục đại học 
(GDĐH) hiện nay. Xây dựng chuẩn đầu ra là hoạt động 
đầu tiên và cũng là kim chỉ nam cho các khâu tiếp theo 
trong quá trình phát triển CTĐT. Chuẩn đầu ra chính là 
một trong những thông tin quan trọng giúp đảm bảo 
sự nhất quán trong việc phân phối giữa các học phần/
mô-đun và CTĐT, tránh sự chồng chéo của các học phần, 
mô-đun và CTĐT ở các bậc trình độ. Chuẩn đầu ra cũng 
giúp cho giảng viên khi thiết kế các học phần (môn học) 
xác định một cách chính xác những mục đích chính và từ 
đó xây dựng đề cương chi tiết phù hợp. 

Câu hỏi cho các sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp 
sẽ không còn là “Bạn đã làm gì để nhận được bằng tốt 
nghiệp” mà thay vào đó là “Bây giờ, bạn có thể làm được gì 
khi bạn đã nhận được bằng tốt nghiệp”. Cách tiếp cận này 
liên quan đến việc đáp ứng thị trường lao động và chắc 
chắn là linh hoạt hơn khi xem xét vấn đề học tập suốt 
đời, học tập không chính quy và các hình thức giáo dục 
khác. Chính vì vậy, chuẩn đầu ra cũng là một căn cứ quan 
trọng cho các doanh nghiệp khi tuyển dụng SV và do đó 
chuẩn đầu ra phải được các cơ sở GDĐH xây dựng một 
cách khoa học và công bố công khai.

Việc đặt ra vấn đề chuẩn đầu ra bắt đầu từ cuộc họp 
của Bộ trưởng Giáo dục của 29 nước Châu Âu vào tháng 
6 năm 1999, tổ chức tại Italy. Tại Việt Nam, đã có chỉ thị 
296/CT-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 
công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 
2010 tiếp tục đổi mới quản trị đại học về đào tạo dựa vào 
cách tiếp cận theo chuẩn đầu ra [1] , [2].

Trong các bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT thì chuẩn 

đầu ra có hẳn một tiêu chuẩn riêng [3], [4]. Ngay cả bộ 
tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục cũng đề cập đến 
chuẩn đầu ra [5], [6]. Như vậy, để thấy vai trò quan trọng 
của việc xây dựng chuẩn đầu ra, tuy nhiên, việc hiểu về 
chuẩn đầu ra chưa thật thống nhất, do đó ảnh hưởng 
đến chất lượng xây dựng chuẩn đầu ra. Có người hiểu 
chuẩn đầu ra chính là mục đích, mục tiêu của học phần, 
mô-đun, CTĐT, có người lại hiểu chuẩn đầu ra chính là 
năng lực hay năng lực thực hiện. Chính vì vậy, qua tham 
gia thực tế các đoàn đánh giá ngoài các cơ sở GDĐH, 
CTĐT, chúng tôi thấy có cơ sở giáo dục chưa công bố 
chuẩn đầu ra, hoặc nếu có thì viết chưa đúng với yêu 
cầu của chuẩn đầu ra. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ 
giải thích cụ thể chuẩn đầu ra là gì? Vai trò của chuẩn 
đầu ra? Cách viết chuẩn đầu ra thế nào? Các bước cho 
việc xây dựng chuẩn đầu ra? Nghiên cứu này được tài trợ 
bởi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong đề tài mã số 
T2016-PC-198.

2. Chuẩn đầu ra
Cách thiết kế CTĐT theo lối truyền thống là bắt đầu 

từ nội dung khóa học. Các giảng viên quyết định nội 
dung mà họ sẽ dạy, kế hoạch cho giảng dạy các nội dung 
này và sau đó bắt đầu thiết kế chi tiết nội dung. Cách tiếp 
cận này sẽ tập trung vào đầu vào của giảng viên và việc 
đánh giá theo cách làm sao để SV tiếp thu tốt các tài liệu 
giảng dạy. Mô tả khóa học chủ yếu đề cập đến nội dung 
của khóa học sẽ được trình bày trong các bài giảng. Cách 
tiếp cận này gọi là cách tiếp cận lấy người dạy làm trung 
tâm. Những nghiên cứu phản đối cách tiếp cận này đã 
chỉ ra là rất khó để biết được một cách chính xác những 
gì SV phải làm để hoàn thành CTĐT.

Các xu hướng quốc tế trong giáo dục là chuyển từ 
cách tiếp cận truyền thống “người dạy là trung tâm” sang 
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cách tiếp cận “người học là trung tâm”. Cách tiếp cận này 
tập trung vào những gì mà SV được mong đợi có thể 
làm khi kết thúc khóa học hoặc CTĐT. Cách tiếp cận này 
thường được gọi là tiếp cận dựa trên đầu ra (outcome-
based approach). Cách tiếp cận đầu ra học tập dự kiến, 
và thường gọi rút gọn thành chuẩn đầu ra, được sử dụng 
diễn tả những mong đợi SV có thể làm khi kết thúc giai 
đoạn học tập. 

Định nghĩa về chuẩn đầu ra:
Có rất nhiều nghiên cứu về chuẩn đầu ra và cũng có 

nhiều định nghĩa tương tự nhau về chuẩn đầu ra. Có thể 
kể đến đó là: chuẩn đầu ra là sự khẳng định của những 
điều kì vọng, mong muốn SV có khả năng LÀM được 
nhờ kết quả của quá trình đào tạo [7], chuẩn đầu ra là 
sự khẳng định những gì người học được mong đợi để 
biết, hiểu và có thể làm khi kết thúc một giai đoạn học 
tập [8], chuẩn đầu ra mô tả những gì SV có thể thực hiện 
như về kiến thức, kĩ năng và thái độ khi hoàn thành CTĐT 
(Quality Enhancement Committee, Texas University).

Như vậy, có rất nhiều định nghĩa về chuẩn đầu ra. 
Từ những định nghĩa này, chúng tôi thấy rằng:

- Chuẩn đầu ra tập trung vào những gì người học 
đạt được hơn là mong muốn của người dạy.

- Chuẩn đầu ra tập trung vào những gì người học có 
thể thực hiện khi kết thúc quá trình học.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng, định nghĩa 
về chuẩn đầu ra đầy đủ nhất là: Chuẩn đầu ra là khẳng 
định những gì người học được mong đợi để biết, hiểu 
và/hoặc có thể thực hiện sau khi hoàn thành quá trình 
học tập [9]. Quá trình học tập ở đây có thể là học phần, 
mô-đun, hoặc CTĐT.

3. Sự khác nhau giữa mục đích, mục tiêu, năng 
lực và chuẩn đầu ra 

Mục đích của mô-đun hoặc CTĐT là một tuyên bố 
tổng quát về ý định giảng dạy, nghĩa là nó chỉ ra những gì 
mà giáo viên dự định giảng dạy. Mục đích thường được 
viết theo cách nhìn của giảng viên để chỉ ra nội dung 
tổng quát và hướng của học phần, chương trình. Ví dụ, 
mục đích của học phần có thể “giới thiệu cho SV những 
nguyên lí cơ bản về cấu tạo nguyên tử” hoặc “cung cấp 
giới thiệu chung về lịch sử Việt Nam của thế kỉ XX”.

Mục tiêu của mô-đun hoặc CTĐT thường là tuyên 
bố cụ thể về ý định giảng dạy, nghĩa là chỉ ra một trong 
những lĩnh vực cụ thể mà giảng viên dự định dạy. Ví dụ, 
một trong những mục tiêu của mô-đun có thể là “SV sẽ 
hiểu các tác động và ảnh hưởng của hành vi và lối sống 
trên cả hai môi trường là địa phương và quốc tế”.

Do đó, mục đích của một mô-đun cho phát biểu 
rộng hoặc chung về giảng dạy của mô-đun, trong khi 
mục tiêu cung cấp nhiều thông tin cụ thể hơn về những 
gì giảng dạy của mô-đun hi vọng đạt được.

Một trong những khó khăn khi sử dụng thuật ngữ 
mục tiêu đó là thỉnh thoảng nó được viết cho người dạy 
và ở những chỗ khác thì lại viết theo ý nghĩa của kết quả 
học tập mong đợi. Nghĩa là, có sự không rõ ràng ở việc 
mục tiêu thuộc về cách tiếp cận người dạy là trung tâm 

hay tiếp cận dựa trên chuẩn đầu ra. Điều này đã được 
một nghiên cứu tóm tắt là: về cơ bản, thuật ngữ “mục 
tiêu” có xu hướng phức tạp. Bởi vì, thuật ngữ này có thể 
được viết theo nghĩa định hướng giảng dạy hoặc kết quả 
học tập mong đợi. Nghĩa là trong một số trường hợp 
thuật ngữ mục tiêu được sử dụng để mô tả việc giảng 
dạy trong học phần, chương trình và trường hợp khác lại 
sử dụng để mô tả việc học tập. Sự thiếu thống nhất về 
nội hàm của thuật ngữ này dẫn đến việc người ta thường 
không sử dụng thuật ngữ “mục tiêu” trong mô tả mô-
đun hoặc CTĐT [10].

 Hầu hết các giáo viên khi xây dựng mục tiêu cho 
các học phần hoặc CTĐT đều gặp phải những vấn đề 
như đã nêu ở trên. Một trong những ưu điểm lớn nhất 
của chuẩn đầu ra là nó đưa ra một cách rõ ràng những gì 
mong đợi ở người học đạt được và làm cách nào để biết 
được người học đã đạt được. Do đó, thuật ngữ chuẩn 
đầu ra chính xác hơn, dễ xây dựng và rõ ràng hơn so với 
mục tiêu. Từ góc độ khác, chuẩn đầu ra có thể được coi 
như “ngôn ngữ chung” giúp cho các học phần, CTĐT trở 
nên minh bạch hơn ở cả trong nước và quốc tế.

Một số nghiên cứu, thuật ngữ “năng lực” hay “năng 
lực thực hiện” được sử dụng với ý nghĩa như chuẩn đầu 
ra. Thực tế, rất khó định nghĩa một cách chính xác thuật 
ngữ này. Năng lực không chỉ là những kĩ năng có được 
thông qua đào tạo [11]. Dự án EC Tuning được khởi 
xướng vào năm 2000 đã sử dụng thuật ngữ “năng lực” 
để đại diện cho sự kết hợp giữa kiến thức và khả năng áp 
dụng nó, kĩ năng, trách nhiệm và thái độ. Thực tế, cũng 
đã có những nghiên cứu nhằm cố gắng mô tả mức độ 
mà một người có khả năng thực hiện những điều này.

Sự thiếu rõ ràng trong định nghĩa về thuật ngữ 
năng lực được thể hiện trong ECTS User’ Guide [9] là “sự 
kết hợp động của các thuộc tính, khả năng và thái độ”. 
Bản hướng dẫn này cũng đã tuyên bố rằng: “Việc đẩy 
mạnh các năng lực này là mục tiêu của các chương trình 
giáo dục. Các năng lực được hình thành ở các môn học 
khác nhau và được đánh giá ở các giai đoạn khác nhau. 
Chúng có thể được chia thành các năng lực liên quan 
đến lĩnh vực chuyên môn (cụ thể cho chuyên ngành mà 
người học đang học) và các năng lực chung (chung cho 
mọi khóa học).

Như vậy, không có sự thống nhất trong các nghiên 
cứu về thuật ngữ năng lực. Chính vì vậy, chuẩn đầu ra 
được sử dụng phổ biến hơn năng lực khi mô tả những gì 
kì vọng ở người học biết, hiểu và/hoặc có khả năng thực 
hiện khi kết thúc học phần hoặc CTĐT. Chính vì những lí 
do đó, chúng tôi tránh sử dụng thuật ngữ “năng lực” và 
“năng lực thực hiện” trong bài viết này.

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra, giảng dạy và 
đánh giá

Khi viết chuẩn đầu ra, một trong những tiêu chí 
quan trọng là chúng phải đánh giá được. Như vậy, cần 
phải có một công cụ đánh giá hoặc kĩ thuật để xác định 
mức độ đạt được của chuẩn đầu ra. Các kĩ thuật đánh giá 
một cách trực tiếp có thể là sử dụng các bài thi viết, làm 
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bài tập lớn, đồ án môn học, làm việc nhóm, thực hành, 
thực tập, luận văn tốt nghiệp... Các phương pháp đánh 
giá gián tiếp có thể là khảo sát nhà tuyển dụng, khảo sát 
SV tốt nghiệp, cựu SV, phân tích CTĐT, ...

Một trong những khó khăn đối với giáo viên là đảm 
bảo sự liên kết giữa các phương pháp giảng dạy, các kĩ 
thuật đánh giá, các tiêu chuẩn đánh giá và chuẩn đầu 
ra. Sự liên kết giữa giảng dạy, đánh giá và chuẩn đầu ra 
giúp cho toàn bộ quá trình học trở nên rõ ràng. Các đánh 
giá học phần (môn học) đã chỉ ra rằng kì vọng rõ ràng là 
một phần rất quan trọng đảm bảo hiệu quả học tập. Sự 
thiếu rõ ràng trong vấn đề này hầu như luôn gắn liền với 
kết quả đánh giá kém, sự khó khăn trong học tập và sự 
nghèo nàn trong thành tích học tập. Thực tế, cách tốt 
nhất để gúp SV hiểu làm thế nào để đạt được chuẩn đầu 
ra bằng cách đưa ra một cách rõ ràng các kĩ thuật đánh 
giá và tiêu chuẩn đánh giá [12].

Về mặt giảng dạy và học tập, có sự cân bằng động 
giữa một bên là chiến lược giảng dạy và một bên là 
chuẩn đầu ra và đánh giá. Điều quan trọng là việc đánh 
giá phải phản ánh được chuẩn đầu ra, vì theo quan điểm 
của SV, đánh giá chính là chương trình giảng dạy [13]. 
Điều này được thể hiện ở sơ đồ 1 dưới đây:  

 Mục tiêu Chuẩn đầu ra 
mong đợi 

Các hoạt động 
giảng dạy 

Đánh giá 

Đánh giá Các hoạt động 
học tập 

Kết quả học tập 

Giảng viên 

Sinh viên 

Sơ đồ 1: Đánh giá dưới góc nhìn của giảng viên và SV [14]

Điểm mạnh ở sơ đồ 1 là nhấn mạnh sự liên kết giữa 
CTĐT và đánh giá. Cụ thể như sau:

Đối với giảng viên, đánh giá nằm ở cuối quá trình 
dạy học, nhưng đối với SV thì nó lại là điểm bắt đầu. 
Nếu việc đánh giá phản ánh CTĐT thì hoạt động giảng 
dạy của giảng viên và hoạt động học của người học sẽ 
hướng đến cùng một mục tiêu. Trong việc chuẩn bị cho 
đánh giá thì SV sẽ học CTĐT.

Theo quan điểm của SV, đánh giá chính là CTĐT. 
Họ sẽ học những gì họ nghĩ là sẽ kiểm tra đánh giá, chứ 
không phải là nội dung học phần hoặc bài giảng.

5. Viết chuẩn đầu ra
Một trong những khó khăn đó là viết chuẩn đầu ra 

thế nào là đạt yêu cầu. Việc xây dựng chuẩn đầu ra sẽ 
quyết định đến khung CTĐT, đề cương chi tiết các học 
phần, hình thức kiểm tra, đánh giá và ảnh hưởng đến tất 
cả các giai đoạn đào tạo như giảng dạy, học tập, quản lí 
cán bộ và SV, cơ sở vật chất, môi trường học tập, ... Một 
trong những yêu cầu cơ bản của chuẩn đầu ra là phải đo 
lường và đánh giá được. Ngoài ra, còn phù hợp với các 
quy định trong một số tiêu chuẩn kiểm định CTĐT trong 
nước cũng như quốc tế. 

Thực tế có nhiều cách viết tùy thuộc vào định 
hướng viết. Chẳng hạn, dựa trên nhận thức, xúc cảm hay 
tâm vận. Ở bài viết này, chúng tôi đề xuất cách viết theo 
nhận thức của Bloom [15]. Bloom chia ra 6 mức độ nhận 

thức, từ thấp nhất là “Biết”, cho đến cao nhất là “Đánh 
giá”. Để diễn đạt các mức độ đó sẽ có các động từ tương 
ứng, cụ thể như sau:

5.1. Biết  (Knowledge)
Biết là khả năng tái tạo hoặc nhớ lại các thông tin, 

sự kiện mà không cần phải hiểu chúng. 
Các động từ hành động sử dụng thường dùng khi 

viết chuẩn đầu ra là: bố trí, thu thập, định nghĩa, mô tả, 
kiểm tra, nhận biết, xác định, gọi tên, phác thảo, trình bày, 
tường thuật, trích dẫn, ghi chép, nhắc lại, tái tạo, cho thấy, 
kể lại, khẳng định, ...

5.2. Hiểu (Comprehension)
Hiểu là năng lực hiểu ý nghĩa của thông tin và giải 

thích các thông tin đã được học.
Các động từ hành động thường dùng khi viết 

chuẩn đầu ra là: liên kết, thay đổi, phân loại, làm rõ, kiến 
tạo, phân biệt tương phản, biến đổi, giải mã, bảo vệ, mô tả, 
làm khác biệt, thảo luận, lượng giá, giải thích, thể hiện, mở 
rộng, khái quát hóa, minh họa, suy luận, dự báo, báo cáo, 
lực chọn, giải quyết, chuyển đổi, tái khẳng định, xem xét, ...

5.3. Áp dụng (Application)
Áp dụng là năng lực vận dụng các thông tin hiểu 

biết được vào những hoàn cảnh mới, tình huống mới, 
điều kiện mới, giải quyết các vấn đề đặt ra. 

Các động từ hành động thường dùng khi viết chuẩn 
đầu ra là: Áp dụng, vận dụng, đánh giá, tính toán, thay đổi, 
chọn, hoàn tất, kiến tạo, tính, chứng minh, phát triển, phát 
hiện, khai thác, kiểm tra, thực nghiệm, nhận biết, minh 
họa, giải nghĩa, điều chỉnh, điều khiển, vận hành, tổ chức, 
thực hành, tạo ra, lập lế hoạch, xây dựng lịch trình, trình 
diễn, phác họa, sử dụng, .... 

5.4. Phân tích (Analysis)
Phân tích là năng lực chia thông tin thành nhiều 

thành tố để biết được các mối quan hệ nội tại và cấu trúc 
của chúng.

 Các động từ hành động thường dùng khi viết chuẩn 
đầu ra là: Phân tích, thẩm định, bố trí, bóc tách, phân loại, 
tính toán, kết nối, so sánh, phân biệt tương phản, xác định, 
phân biệt, thực nghiệm, điều tra, khảo sát, chỉ ra, chia nhỏ, 
kiểm thử, suy luận, ...

5.5. Tổng hợp (Synthesis)
Tổng hợp là năng lực liên kết các thông tin lại với 

nhau tạo ra ý tưởng mới, khái quát hóa các thông tin suy 
ra các hệ quả. 

Các động từ hành động thường dùng khi viết 
chuẩn đầu ra là: Biện luận, lắp ráp, phân loại, thu thập, 
phối hợp, kiến tạo, tạo ra, thiết kế, phát triển, giải thích, 
thiết lập, tích hợp, làm ra, tổ chức, tổ chức lại, cài đặt, tóm 
tắt, lập kế hoạch, ...

5.6. Đánh giá (Evaluation)
Đánh giá là năng lực đưa ra nhận định, phán quyết 

về giá trị thông tin, vấn đề, sự vật, hiện tượng theo một 
mục đích cụ thể.

Các động từ hành động thường dùng khi viết chuẩn 
đầu ra là: Biện luận, lắp ráp, phân loại, thu thập, phối hợp, 
kiến tạo, tạo ra, thiết kế, phát triển, giải thích, thiết lập, tích 
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hợp, làm ra, tổ chức, tổ chức lại, cài đặt, tóm tắt, lập kế 
hoạch, phê chuẩn, khẳng định, liên hệ, quyết định, hỗ trợ, ...

Trên cơ sở này, khi viết chuẩn đầu ra cần tuân thủ 
các nguyên tắc sau đây:

- Bắt đầu mỗi chuẩn đầu ra bằng động từ hành 
động, tiếp theo là đối tượng của động từ hành động đó 
và tiếp theo là nội dung.

- Mỗi chuẩn đầu ra chỉ sử dụng một động từ.
- Tránh sử dụng những thuật ngữ mơ hồ như “biết”, 

“hiểu”, “học”, “để làm quen với”, “nắm vững”, “nắm được”, 
“giác ngộ”.

- Tránh sử dụng câu phức. Nếu cần thiết có thể sử 
dụng nhiều hơn một câu để đảm bảo rõ ràng.

- Cần đảm bảo các chuẩn đầu ra bao phủ toàn bộ 
CTĐT.

- Chuẩn đầu ra phải đảm bảo đo lường và đánh giá 
được.

- Trong khi viết chuẩn đầu ra, cần phải chú ý đến 
khoảng thời gian mà người học cần phải đạt được. 
Thông thường, khi viết chuẩn đầu ra thường có xu 
hướng quá tham vọng. Để tránh điều này cần phải xem 
xét có thể đạt được hay không trên cơ sở thời gian đào 
tạo và nguồn lực sẵn có.

- Khi viết chuẩn đầu ra, cần phải luôn suy nghĩ rằng 
sẽ đánh giá chuẩn đầu ra đó như thế nào, nghĩa là làm 
sao biết được SV đạt chuẩn đầu ra đó. Nếu chuẩn đầu ra 
quá rộng thì khó đánh giá một cách hiệu quả. Ngược lại, 
nếu chuẩn đầu ra quá hẹp thì số lượng chuẩn đầu ra có 
thể quá dài và chi tiết.

- Khi viết chuẩn đầu ra, đối với SV năm thứ nhất, cố 
gắng tránh quá nhiều các chuẩn đầu ra tương đương với 
cấp độ nhận thức “Biết” và “Hiểu” ở thang đo Bloom. Cố 
gắng tạo ra những đòi hỏi cao hơn đối với những kiến 
thức mà họ sẵn có bằng cách đưa ra chuẩn đầu ra ở mức 
độ cao hơn (ví dụ: Ứng dụng, Phân tích, Tổng hợp và 
Đánh giá).

- Chuẩn đầu ra phải được thể hiện rõ ràng để các 
bên liên quan (SV, giảng viên, chuyên gia bên ngoài, 
doanh nghiệp, ...) có thể hiểu được.

6. Các bước xây dựng chuẩn đầu ra
Chúng tôi đề xuất các bước xây dựng chuẩn đầu ra 

gồm 8 bước như sau: 
Bước 1: Tổ chức họp thống nhất kế hoạch thời gian, 

cách thức triển khai, các nguồn lực và giao nhiệm vụ 
cho các cá nhân và tập thể chịu trách nhiệm chính trong 
việc xây dựng chuẩn đầu ra. Sản phẩm của bước này là 
kế hoạch thực hiện trong đó có người chịu trách nhiệm các 
nội dung.

Bước 2: Nghiên cứu các CTĐT hiện hành của ngành, 
có tham khảo các CTĐT tương tự trong nước và quốc tế 
để đề xuất các đầu ra dự kiến dựa trên khung chuẩn đầu 
ra của CDIO kết hợp thang đo Blooom để đưa ra danh 
mục chuẩn đầu ra của ngành. Sản phẩm của bước này là 
bản Dự thảo chuẩn đầu ra.

Bước 3: Thiết kế phiếu khảo sát phù hợp với các 
bên liên quan được hỏi (cán bộ, giảng viên, cán bộ quản 

lí, cựu SV, nhà tuyển dụng). Tiến hành khảo sát thử và 
điều chỉnh phiếu khảo sát. Sản phẩm của bước này là 
Mẫu phiếu khảo sát cho các đối tượng khác nhau.

Bước 4: Thực hiện khảo sát thu thập thông tin từ 
các bên liên quan và thu thập, tổng hợp số liệu. Sản 
phẩm là bảng tổng hợp các ý kiến góp ý của từng bên liên 
quan đối với từng chuẩn đầu ra.

Bước 5:  Tổ chức hội thảo để lấy ý kiến đóng góp từ 
đại diện các nhà quản lí, nhà khoa học, chuyên gia, giảng 
viên, SV và cựu SV. Sản phẩm là bảng tổng hợp các ý kiến 
góp ý đối với từng chuẩn đầu ra.

Bước 6: Họp hội đồng khoa học đào tạo của Khoa/
Viện trên cơ sở các số liệu thu thập được từ khảo sát, hội thảo 
để đưa ra chuẩn đầu ra hoàn thiện của ngành đào tạo. 
Sản phẩm của bước này là Bản chuẩn đầu ra của ngành 
đào tạo.

Bước 7: Trưởng Khoa/Viện trình ban giám hiệu đề 
nghị phê duyệt chuẩn đầu ra. Sản phẩm của bước này là 
Tờ trình gửi ban giám hiệu kèm chuẩn đầu ra của ngành 
đào tạo.

Bước 8: Họp hội đồng khoa học và đào tạo trường 
thông qua chuẩn đầu ra, sau đó kí phê duyệt công bố 
chuẩn đầu ra. Chuẩn đầu ra được đăng trên trang chủ 
của đơn vị và của trường. Sản phẩm của bước này là Biên 
bản họp của Hội đồng khoa học và đào tạo trường và 
Quyết định phê duyệt kèm chuẩn đầu ra.

7. Kết luận
CTĐT đóng vai trò quan trọng trong quá trình đào 

tạo, quyết định đến chất lượng người học. Vì vậy, việc 
phát triển CTĐT phải được thực hiện theo một quy trình 
chặt chẽ và khoa học. Trong đó, việc xây dựng chuẩn đầu 
ra là bước khởi đầu cho việc phát triển CTĐT và cũng là 
bước quyết định đến các bước tiếp theo như nội dung, 
phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá. Chính vì vậy, 
các cơ sở giáo dục cần phải quan tâm đặc biệt đến bước 
này. Việc đào tạo tiếp cận chuẩn đầu ra giúp cho quá 
trình giảng dạy và học tập trở nên minh bạch hơn là đáp 
ứng với xu thế lấy người học làm trung tâm.
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DESIGNING OUTPUT STANDARD IN DEVELOPING 
TRAINING PROGRAMS
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Abstract: Developing training program was usually divided into two main stages such as the development 
of output standard and curriculum design. The first thing to do when designing any training program is to set up the 
output standard. Output standards will stipulate the organization of the teaching process and ways of evaluation. 
Output standards are used to describe learners’ expectation and ways to achieve it. The paper presents the development 
of undergraduate training program in recent years and provides method suggestions for designing training program 
towards output standard. According to the author, training programs play an important role in the training process, decide 
learners’ quality. Therefore, the development of training program must be carried out in a rigorous and scientific manner. 
In particular, the development of output standards is the starting point for the development of training program and 
also the decisive step to the next steps such as content, teaching methods, testing and evaluation. Therefore,educational 
institutions should pay a special attention to this step.

Keywords: Output standard; training program; development of training program; testing and evaluation; 
competence. 


