
TIÊU CHUẨN 9 – NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ KỸ NĂNG CỦA GIẢNG VIÊN 

 

Các hành động nâng cao năng lực của giảng viên trong các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, các kỹ 

năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống 

 Mô tả: Các chương trình CDIO hỗ trợ cho giảng viên nâng cao năng lực của họ trong các kỹ 

năng cá nhân và giao tiếp, và các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống được mô tả trong 

Tiêu chuẩn 2. Họ phát triển những kỹ năng này được tốt nhất trong các bối cảnh thực hành kỹ thuật 

nghề nghiệp. Đặc điểm và phạm vi của sự phát triển giảng viên thay đổi tùy theo nguồn lực và chủ ý 

của các chương trình và các trường khác nhau. Vídụ về các hành động nâng cao năng lực của giảng 

viên bao gồm: nghỉ phép để làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác với những đồng môn trong giới 

doanh nghiệp trong các đề án nghiên cứu và giáo dục, đưa tiêu chí thực hành kỹ thuật vào điều kiện 

tuyển dụng và đề bạt, và các trải nghiệm phát triển nghề nghiệp phù hợp trong trường đại học. 

 Cơ sở lý luận: Nếu giảng viên được yêu cầu giảng dạy một chương trình đào tạo có các kỹ 

năng cá nhân và giao tiếp, các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống được tích hợp với 

kiến thức chuyên ngành, như đã mô tả trong các Tiêu chuẩn 3, 4, 5, và 7, thì chính họ cần phải có năng 

lực trong các kỹ năng này. Nhiều giáo sư kỹ thuật có xu hướng là những chuyên gia trong nghiên cứu 

và kiến thức cơ sở của chuyên ngành của họ, có rất ít kinh nghiệm trong thực hành kỹ thuật trong các 

môi trường kinh doanh và công nghiệp thật sự. Hơn nữa, với tốc độ nhanh chóng của các phát minh kỹ 

thuật đòi hỏi phải cập nhật liên tục các kỹ năng kỹ thuật. Các giảng viên cần phải nâng cao kiến thức 

và các kỹ năng kỹ thuật của họ để họ có thể cung cấp các ví dụ phù hợp cho sinh viên và cũng đóng vai 

trò nêu gương mẫu mực cho người kỹ sư đương đại. 

 Minh chứng: 

- Phần lớn các giảng viên có năng lực về các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, và các kỹ năng 

kiến tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống, ví dụ, thể hiện qua quan sát và các bản tự báo cáo. 

- Có một số lượng lớn các giảng viên với kinh nghiệm trong thực hành kỹ thuật. 

- Có sự chấp thuận của trường về việc phát triển nghề nghiệp về những kỹ năng này trong 

chính sách và thực hành đánh giá giảng viên và tuyển dụng. 

- Có cam kết các nguồn lực cho sự phát triển những kỹ năng này cho giảng viên. 


