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BỘ CÔNG THƢƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG  ĐẠI HỌC 

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(Ban hành theo Quyết định số 785/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 31 tháng 10 năm 2018  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp) 

I. Thông tin chung 

1. Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin;   Mã số: 7480201 

2. Trình độ đào tạo: Đại học 

II. Mục tiêu đào tạo 

1. Mục tiêu chung 

Đào tạo ngƣời học phát triển một cách toàn diện:   

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ lao động tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, 

có sức khoẻ, khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 

- Hiểu biết thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn, có khả năng nhận thức, đánh giá 

các hiện tƣợng một cách logic và tích cực; 

- Hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị, pháp 

luật; 

- Vận dụng tốt và làm chủ các công cụ cần thiết để phát triển các hệ thống phần 

mềm ở nhiều mức độ phức tạp khác nhau; triển khai các giải pháp công nghệ thông tin và 

cách thức truyền dữ liệu, đảm bảo an ninh trong môi trƣờng mạng, phát triển ứng dụng 

trên môi trƣờng Web và các thiết bị thông minh; có khả năng phân tích và tổng hợp kiến 

thức, cập nhật đƣợc những thay đổi về công nghệ theo xu thế hiện đại; 

- Phƣơng pháp làm việc khoa học chuyên nghiệp, có tƣ duy hệ thống, kỹ năng giao 

tiếp hiệu quả, tự cập nhật những thay đổi, nắm bắt đƣợc các tiến bộ khoa học kỹ thuật và 

ý thức học tập suốt đời; có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và khả năng 

chịu áp lực công việc 

- Sau khi tốt nghiệp, ngƣời kỹ sƣ Công nghệ thông tin là nguồn nhân lực trình độ 

cao, chất lƣợng cao có khả năng làm việc trong các tập đoàn lớn về Công nghệ thông tin 

ở Việt Nam cũng nhƣ các nƣớc trên thế giới. Đáp ứng nhu cầu xã hội về nhân lực chất 

lƣợng cao trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. 
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2. Mục tiêu cụ thể 

* Về kiến thức: 

 Chƣơng trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cụ thể sau: 

- Sinh viên tốt nghiệp đƣợc trang bị kiến thức nền tảng về nhân sinh quan, thế giới 

quan của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, kiến thức tổng hợp về toán, 

khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, về pháp luật và ngoại ngữ. 

- Kiến thức cơ bản trong CNTT nhƣ cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính, nguyên lý hệ 

điều hành, … và các học phần lựa chọn khác với số lƣợng các học phần lựa chọn phong 

phú; 

- Có kiến thức cơ bản về các phƣơng pháp, thuật giải và công cụ để phân tích, thiết 

kế, phát triển và triển khai sản phẩm hay giải pháp phần mềm. 

- Có kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực công nghệ thông tin áp dụng để 

thiết kế, triển khai giải pháp và đánh giá các hệ thống công nghệ thông tin ở nhiều mức 

độ phức tạp khác nhau. 

- Có kiến thức về một số nghiệp vụ quản lý và xã hội có thể đƣợc kết hợp với ngành 

công nghệ thông tin. 

- Có đủ kiến thức và phƣơng pháp nghiên cứu khoa học để theo sát sự phát triển của 

ngành công nghệ thông tin. 

* Về kỹ năng thực hành:  

Kỹ sƣ Công nghệ thông tin có những kỹ năng: 

- Có khả năng làm việc hiệu quả nhƣ thành viên của một nhóm nghiên cứu tin học 

và phát triển phần mềm. 

- Sử dụng thành thạo tối thiểu 2 ngôn ngữ lập trình (C++, Java/C#), có khả năng vận 

dụng nguyên lý và cơ chế hoạt động của các ngôn ngữ lập trình khác nhau để giải quyết 

bài toán thực tế. 

- Có kỹ năng tham gia triển khai một hệ thống hay giải pháp công nghệ thông tin 

cho các cơ quan, đơn vị. 

- Có kỹ năng sử dụng các nguyên tắc quản lý các thông tin, tổ chức thông tin và 

năng lực thu thập và tổ chức thông tin cho các loại thông tin khác nhau, văn bản, hình 

ảnh, âm thanh, video. Có kỹ năng tham gia phát triển các sản phẩm, các ứng dụng trên 

môi trƣờng Web, ứng dụng trên các thiết bị di động, thiết kế và quản trị các hệ thống 

mạng. 

- Có kỹ năng phát triển công việc một cách hiệu quả thông qua sử dụng các công cụ 

thiết kế và xây dựng các phần mềm cho máy tính để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 
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- Có kỹ năng làm việc độc lập hay làm việc nhóm trong các công ty sản xuất phần 

mềm, công ty triển khai giải pháp CNTT hay đơn vị có ứng dụng công nghệ thông tin. 

* Phẩm chất đạo đức và trách nhiệm 

- Hiểu biết và có trách nhiệm: chấp hành đƣờng lối chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc; tự giác thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của ngƣời 

công dân. 

- Trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa 

hợp và cầu thị. 

- Dám nghĩ, dám làm và biết đƣơng đầu với rủi ro. 

III. Chuẩn đầu ra 

1. Mô tả chi tiết các yêu cầu về Chuẩn đầu ra (theo quy định tại Thông tư số 07/2015) 

1.1. Kiến thức 

1.1.1. Lý luận chính trị, khoa học cơ bản 

Hiểu biết về thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận thức, 

đánh giá các hiện tƣợng một cách logic và tích cực; hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa 

học tự nhiên, xã hội, khoa học chính trị, pháp luật; hiểu biết và vận dụng các kiến thức 

Quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. 

1.1.2. Chuyên môn 

Hiểu biết và vận dụng giải thích đƣợc cơ chế hoạt động chung của hệ thống máy 

tính, các bộ phận, cấu trúc của máy tính, các nguyên lý cơ bản hệ điều hành của máy tính, 

sử dụng đƣợc các ứng dụng văn phòng để thực hiện các thao tác soạn thảo văn bản, tính 

toán thống kê, hay tạo bài truyết trình; hiểu biết và vận dụng các kiến thức cơ sở về Cấu 

trúc dữ liệu và giải thuật, Toán rời rạc, CSDL, Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, Mạng 

máy tính, Xử lý tín hiệu, Kỹ thuật điện tử số … để nghiên cứu các giải pháp công nghệ 

thông tin và cách thức truyền dữ liệu; hiểu biết và vận dụng các kiến thức về Phân tích 

thiết kế các hệ thống thông tin, Quản lý dự án, Lập trình .Net, Công nghệ Java để mô 

hình hoá, xây dựng, cài đặt, triển khai các bài toán đặt ra trong thực tiễn; hiểu biết và vận 

dụng các kiến thức về Quản trị mạng, An ninh mạng, Truyền thông đa phƣơng tiện, Lập 



4 

 

trình mạng; hiểu biết và vận dụng những kiến thức về Ứng dụng dữ liệu web, Kỹ thuật đồ 

hoạ máy tính để phát triển các dự án Website trong thực tế; vận dụng kiến thức về phát 

triển ứng dụng di động để xây dựng các ứng dụng trên thiết bị thông minh; hiểu và vận 

dụng các kiến thức về Trí tuệ nhân tạo, Khai phá dữ liệu, Công nghệ phần mềm, …, kết 

hợp với khả năng khai thác sử dụng các công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải 

pháp công nghệ thông tin; vận dụng kiến thức về mô phỏng để phân tích, đánh giá hiệu 

năng các hệ thống mạng máy tính và truyền thông; vận dụng tốt và làm chủ các công cụ 

cần thiết để phát triển các hệ thống phần mềm ở nhiều mức độ phức tạp khác nhau; có 

khả năng phân tích và tổng hợp kiến thức, cập nhật đƣợc những thay đổi về công nghệ 

theo xu thế hiện đại. 

1.2. Kỹ năng 

1.2.1. Kỹ năng cứng 

Vận dụng đƣợc các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc 

lĩnh vực công nghệ thông tin; biết sử dụng các kiến thức chuyên môn một cách linh hoạt; 

vận dụng xử lý đƣợc các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm máy tính của hệ 

thống ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn; 

phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành chính xác các hệ thống thông tin, hệ thống 

mạng máy tính, hệ thống Website, …; thành thạo lập trình và biết sử dụng các công cụ 

phần mềm hỗ trợ; đọc hiểu chính xác tài liệu chuyên ngành, có khả năng giao tiếp bằng 

tiếng Anh. 

1.2.2. Kỹ năng mềm  

* Kỹ năng làm việc 

Có phƣơng pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có tƣ duy hệ thống, kỹ năng 

giao tiếp hiệu quả, tự cập nhật những thay đổi, nắm bắt đƣợc các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật và ý thức học suốt đời. 

* Khả năng ngoại ngữ 

Có trình độ tiếng Anh hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh tƣơng đƣơng với 350 - 400 

TOEIC; 

 

Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ tiếng Anh trong ngành đào 
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tạo. 

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm  

1.3.1. Thái độ 

Có tƣ duy sáng tạo, có phẩm chất đạo đức, có năng lực dẫn dắt về chuyên môn 

nghiệp vụ đã đƣợc đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao; 

có khả năng tự định hƣớng, thích nghi với môi trƣờng làm việc khác nhau; có phẩm chất 

đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tuân thủ nội quy, quy định pháp 

luật và các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp; có trách nhiệm với công việc, tập thể và xã 

hội. 

1.3.2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường 

- Có đầy đủ khả năng theo học các chƣơng trình sau đại học tại các trƣờng trong 

nƣớc và ngoài nƣớc. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ 

công việc đƣợc giao. 

1.3.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản 

lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 

- Lập trình viên, các nhà quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin trong bất kỳ 

doanh nghiệp nào; 

- Làm việc trong các dự án với vai trò là ngƣời quản trị dự án về công nghệ thông 

tin; 

- Trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại các 

Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo; 

- Có khả năng tiếp tục học tiếp lên trình độ Sau đại học.  

2. Bảng mã hóa Chuẩn đầu ra 

Mã số 

CĐR 
Nội dung chuẩn đầu ra 

1. Chuẩn về kiến thức 

CĐR1 
Hiểu biết về thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn và có khả năng nhận 

thức, đánh giá các hiện tƣợng một cách logic và tích cực 

CĐR2 
Hiểu biết và vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã 

hội, chính trị, pháp luật vào các vấn đề thực tiễn. 
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CĐR3 Nắm vững kiến thức giáo dục An ninh - Quốc phòng và năng lực thể chất. 

CĐR4 
Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ tối thiểu tƣơng đƣơng bậc 3/6 theo khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

CĐR5 
Hiểu biết và vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản và kỹ 

thuật cơ sở vào các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; 

CĐR6 

Hiểu biết và vận dụng giải thích đƣợc cơ chế hoạt động chung của hệ 

thống máy tính, các bộ phận, cấu trúc của máy tính, các nguyên lý cơ bản 

hệ điều hành của máy tính, sử dụng đƣợc các ứng dụng văn phòng để thực 

hiện các thao tác soạn thảo văn bản, tính toán thống kê, hay tạo bài truyết 

trình. 

CĐR7 

Hiểu biết và vận dụng các kiến thức cơ sở về lập trình hƣớng đối tƣợng, 

cấu trúc dữ liệu và giải thuật, toán rời rạc, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy 

tính, hệ điều hành, mạng máy tính, xử lý tín hiệu, kỹ thuật điện tử số … để 

nghiên cứu các giải pháp công nghệ thông tin và cách thức truyền dữ liệu. 

CĐR8 

Hiểu biết và vận dụng các kiến thức về phân tích thiết kế các hệ thống 

thông tin, quản lý dự án, lập trình hƣớng đối tƣợng, Công nghệ Java để mô 

hình hoá, xây dựng, cài đăt, triển khai các bài toán đặt ra trong thực tiễn 

CĐR9 
Hiểu biết và vận dụng các kiến thức về quản trị mạng, an ninh mạng, 

truyền thông đa phƣơng tiện, lập trình .Net, lập trình mạng; 

CĐR10 

Hiểu biết và vận dụng những kiến thức về ứng dụng dữ liệu web, đồ hoạ 

máy tính để phát triển các dự án Website trong thực tế; vận dụng kiến thức 

về phát triển ứng dụng di động để xây dựng các ứng dụng trên thiết bị 

thông minh. 

CĐR11 

Hiểu và vận dụng các kiến thức về trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu, công 

nghệ phần mềm,… kết hợp với khả năng khai thác sử dụng các công cụ 

hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp công nghệ thông tin; vận 

dụng kiến thức về mô phỏng để phân tích, đánh giá hiệu năng các hệ thống 

mạng máy tính và truyền thông. 

CĐR12 

Vận dụng tốt và làm chủ các công cụ cần thiết để phát triển các hệ thống 

phần mềm ở nhiều mức độ phức tạp khác nhau; có khả năng phân tích và 

tổng hợp kiến thức, cập nhật đƣợc những thay đổi về công nghệ theo xu 

thế hiện đại. 

2. Chuẩn về kỹ năng (bao gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm) 

CĐR13 

Vận dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật vào các vấn đề 

thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; biết sử dụng các kiến thức chuyên 

môn một cách linh hoạt. 

CĐR14 

Vận dụng xử lý đƣợc các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm máy 

tính của hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp, tập đoàn. 

CĐR15 
Phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành chính xác các hệ thống thông tin, 

hệ thống mạng máy tính, hệ thống Website, … 
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CĐR16 Thành thạo lập trình và biết sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ. 

CĐR17 
Đọc hiểu chính xác tài liệu chuyên ngành, có khả năng giao tiếp bằng tiếng 

Anh. 

CĐR18 
Vận dụng phƣơng pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có tƣ duy hệ 

thống; 

CĐR19 

Có kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm; kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông 

qua viết, thuyết trình, thảo luận. Vận dụng xây dựng, tổ chức, điều hành và 

quản lý các dự án liên quan có hiệu quả. 

CĐR20 

Có khả năng tự cập nhật những thay đổi, nắm bắt đƣợc các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật và ý thức học suốt đời; có khả năng tự học, tự nghiên cứu, 

làm việc độc lập và khả năng chịu áp lực trong công việc; 

3. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR21 
Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn nghiệp vụ đã đƣợc đào tạo; có sáng 

kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. 

CĐR22 Có khả năng tự định hƣớng, thích nghi với môi trƣờng làm việc khác nhau. 

CĐR23 
Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ. 

CĐR24 
Có khả năng đƣa ra đƣợc kết luận về các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ 

thông thƣờng và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật. 

CĐR25 Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể. 

IV. Vị trí làm việc của ngƣời học sau khi tốt nghiệp 

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản 

lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 

- Lập trình viên, các nhà quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin trong bất kỳ 

doanh nghiệp nào; 

- Làm việc trong các dự án với vai trò là ngƣời quản trị dự án về công nghệ thông 

tin; 

- Trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại các 

Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo; 

- Có khả năng tiếp tục học tiếp lên trình độ Sau đại học. 

V. Khả năng học tập nâng cao trình độ của ngƣời học sau khi tốt nghiệp 

- Có đầy đủ khả năng theo học các chƣơng trình sau đại học tại các trƣờng trong 

nƣớc và ngoài nƣớc. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ 

công việc đƣợc giao. 

VI. Các chƣơng trình, tài liệu, chuẩn đã tham khảo 
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- Chƣơng trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin -  Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

- Chƣơng trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin - Đại học Công nghệ, ĐH Quốc 

gia HN. 

- Chƣơng trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin – Đại học Cần Thơ. 

- Chƣơng trình đào tạo cử nhân công nghệ thông tin - Đại học Công nghiệp 

TP.HCM. 

- Bachelor of Information Technology, Đại học Công nghệ Sydney (UTS), 

Australia. 

- Bachelor of Information Technology, Đại học RMIT, Australia. 
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VII. MA TRẬN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC HỌC PHẦN THEO YÊU CẦU NĂNG LỰC CỦA CHUẨN ĐẦU RA 

(Ma trận thể hiện tất cả các học phần theo dòng và các chuẩn đầu ra theo cột. Điểm MỨC ĐỘ yêu cầu của các học phần theo thang năng lực Bloom 

2001: Kiến thức;Dave 1975: Kỹ năng; Krathwohl 1973: Năng lực tự chủ & trách nhiệm) 

CĐR Kiến thức (thang Bloom) (1-6) Kỹ năng (thang Dave 1975) (1-5) 
Năng lực tự chủ &Trách 

nhiệm(Krathwohl 1973) 1-5 

Mã HP 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 

HP 1 3 3                3 2  2 3 3  2 

HP 2 3 3                3 3  2 3 2  3 

HP 3 3 3                3 2  2 3 3  2 

HP 4 3 3                3 2  2 3 3  2 

HP 5  2           2 2 2 2  2   2 2 2   

HP 6 3    2        3     2   3 3    

HP 7 3    2 2       3 1 2   2   3 2    

HP 8 3    2             2   3 3    

HP 9 3    1   2     2      2  2 3    

HP 10     3  4        3      5 5 4 4 5 

HP 11 4 4                4   3 3    

HP 12  3   4        4 3     3 3 4 3 4 4 3 

HP 13 1 2   1        2 2       2 2    

HP 14 2 2                2 3    2 2 1 

HP 15 3 3 2                  3  1   

HP 16     3 3       4 3 2   4 3  4 5 4 3 5 

HP 17                         5 

HP 18 
  

2 
             

 2 2 1 
    

2 

HP 19                          

HP 20     3  3    2  2        3 2    
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CĐR Kiến thức (thang Bloom) (1-6) Kỹ năng (thang Dave 1975) (1-5) 
Năng lực tự chủ &Trách 

nhiệm(Krathwohl 1973) 1-5 

Mã HP 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 

HP 21      2       3 4 2   3 4  5 4 3 3 4 

HP 22 
   

  2       3 4 2   3 4  5 4 3 3 4 

HP 23 
   

 4 3       3 4    2 3  5 4 3 3 5 

HP 24 
   

 2 4       4 3    3 4  4 5 4 4 4 

HP 25       3 3   2       3     3   

HP 26 
   

   3 3    3      3    3    

HP 27 
   

   3 3    3      3    3    

HP 28 2 2 3 2 3 3 2      2        2 2  
  

HP 29 1 1 2 
 

2 2 3      1        2 2 2 
  

HP 30 
  

  3 3       3 4    4 3  5 4 4 3 5 

HP 31 
  

  3 4       4 3    3 4  5 5 3 4 5 

HP 32 
  

    3 3    3      3     2   

HP 33 
  

 3      2       3      2   

HP 34 
  

  4 3       3 3    4 3  4 5 4 3 4 

HP 35 
  

  4 3       3 3    4 3    2   

HP 36 
    

 4 3    2      3      2   

HP 37 
 

    3       3      3 3   2   

HP 38 
 

   3 4       3 4    3 2  5 4 4 4 5 

HP 39 
 

   3 3       4 3    3 3  4 5 3 4 5 

HP 40 
 

    4 3     2      4 3    2 3  

HP 41 
 

   4 3       3 3    4 4  5 5 4 3 5 

HP 42 
 

   3 4       4 3    3 3  4 4 4 4 5 

HP 43 
    

  2 2    2 2     3 3   3 3 3  
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CĐR Kiến thức (thang Bloom) (1-6) Kỹ năng (thang Dave 1975) (1-5) 
Năng lực tự chủ &Trách 

nhiệm(Krathwohl 1973) 1-5 

Mã HP 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2.1 2.2.2 2.2.3 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 

HP 44 
   

 4 3       3 3    4 4  5 5 3 3 4 

HP 45 
   

   3     2      4 3    3   

HP 46 
   

 3 4       4 3    3 3     3  

HP 47 
   

 3 4       4 3    3 3    3   

HP 48 
   

 4 3       3 3    4 4    3   

HP 49 
   

 4 3       3 3    4 4  4 4 3 3 4 

HP 50 
   

 4 3       3 3    4 4  5 5 3 3 4 

HP 51 
   

 3 4       4 3    3 3  5 5 4 4 5 

 

 

                                                      Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018 

 


