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       TRƯỜNG ĐẠI HỌC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN CDIO 
    
Số:        /BĐACDIO          TP.HCM, ngày      tháng        năm 2015 

     V/v Chọn các lớp giảng dạy theo CDIO  

 

 

                          Kính gửi:   

-    Quý Khoa 

- Tổ Giới thiệu ngành và Tổ Kỹ năng nghề nghiệp 

 

 

 Theo kế hoạch triển khai thực hiện đề án CDIO năm 2015, Ban Điều hành đề án CDIO 

thông báo đến Quí Khoa và Tổ giới thiệu ngành, Tổ kỹ năng nghề nghiệp về việc chọn các 

lớp để triển khai giảng dạy theo CDIO trong năm 2015 như sau: 

1. Mỗi khoa nhóm B chọn 6 lớp, mỗi khoa nhóm C chọn 4 lớp, Tổ giới thiệu ngành và Tổ kỹ  

năng nghề nghiệp, mỗi tổ chọn 3 lớp để triển khai giảng dạy theo CDIO trong năm 2015 trên 

nguyên tắc: 

-  Ưu tiên các lớp đặc biệt (chất lượng cao, tiên tiến, tài năng). 

-  Tối thiểu 50% số lớp được bố trí vào học kỳ 2 năm học 2014-2015. 

-  Mỗi học kỳ, một cán bộ giảng dạy phụ trách tối đa 01 lớp giảng dạy theo CDIO (kể cả  

lý thuyết, thực hành và trợ giảng).  

2. Thù lao của các lớp giảng dạy theo CDIO được dự kiến như sau: 

-   GV lý thuyết: 100% thù lao giảng dạy lý thuyết (theo quy chế CTNB) + hỗ trợ thêm từ 

kinh phí đề án 70.000 đồng/tiết quy đổi. 

-   GV trợ giảng: 75% thù lao giảng dạy lý thuyết (theo quy chế CTNB, lấy từ kinh phí đề 

án) + hỗ trợ thêm từ kinh phí đề án 40.000 đồng/tiết quy đổi 

-   GV thực hành: 100% thù lao giảng dạy thực hành (theo quy chế CTNB) + hỗ trợ thêm 

từ kinh phí đề án 40.000 đồng/tiết quy đổi 

3.  Đối với 3 môn học đã ký hợp đồng giảng dạy theo CDIO năm 2014 nhưng chưa triển khai 

giảng dạy (Lập trình Hướng đối tượng, Kiến trúc máy tính, Thiết bị mạng và truyền thông Đa 

phương tiên), kính đề nghị quí Khoa lưu ý và triển khai giảng dạy. Các lớp này không tính 

vào số lượng lớp dạy theo CDIO trong năm 2015 nói trên. 

4.  Cuối mỗi học kỳ, giảng viên dạy lý thuyết của các lớp chịu trách nhiệm gửi cho Ban điều 

hành 01 bộ hồ sơ minh chứng như sau: 

-  Đề cương môn học theo CDIO (đã thực hiện biên soạn trước đây). 

-  Các đề bài đánh giá và một số bài làm của sinh viên (bài tập, kiểm tra, báo cáo ngắn,   
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kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ). 

-  Bảng điểm tổng hợp có đầy đủ các cột điểm. 

-  Hình ảnh minh họa các hoạt động và các minh chứng khác về sử dụng phương pháp 

giảng dạy tích cực. 

 

Kính đề nghị quý Khoa và các tổ phụ trách môn học gửi danh sách các lớp sẽ giảng dạy 

theo CDIO cho Ban Điều hành (tên môn học, tên giảng viên dạy LT, TH và trợ giảng) trước 

thứ 5 ngày 22/01/2015. 

 

Trân trọng./. 

 

       TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH   
     Nơi nhận:       

- Như trên; 

- Các Khoa;  

- Lưu:VT, BĐH CDIO.   

 

       Vũ Đức Lung 


