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1. Giới thiệu 
Trong bối cảnh toàn cầu hoá và một thế giới phẳng, Việt Nam đã và đang trong quá trình hội nhập với 

các nước về nhiều mặt, đặc biệt là về kinh tế khi vừa gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (World 
Trade Organization – WTO), bất chấp các dị biệt về văn hoá, tôn giáo, và chính trị giữa các nước với 
nhau. Giáo dục không thể đứng ngoài tiến trình này, nhất là khi nền kinh tế của thế giới trong tương lai là 
nền kinh tế tri thức đang hình thành và phát triển. Cụ thể là làm thế nào để những sinh viên và người tốt 
nghiệp từ các trường đại học ở Việt Nam được công nhận về trình độ và bằng cấp để có thể chuyển đổi 
với, và làm việc cùng, những sinh viên và người tốt nghiệp từ các trường đại học ở các nước khác.  

Khi tên tuổi của các trường đại học ở Việt Nam còn xa lạ và vị trí của chúng ta còn thấp đối với khu 
vực và thế giới, đạt được các chuẩn kiểm định quốc tế là một cách để tự khẳng định mình. Riêng trong 
các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ (Accreditation Board for 
Engineering and Technology – ABET) là một tổ chức kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo có 
uy tín trong cộng đồng quốc tế. Tham gia quá trình kiểm định của ABET sẽ mang lại các lợi ích trực tiếp 
sau: 

− Đó là sự đánh giá ngoài, cần thiết để quản lý chất lượng của một chương trình đào tạo. 
− Đó là cơ hội và động lực để thực hiện các cải cách cho một chương trình đào tạo. 
− Đó là giấy thông hành để những người tốt nghiệp một chương trình đào tạo tham gia vào thị trường 

nhân lực toàn cầu. 
Trước đây, ABET không thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo ở ngoài nước Mỹ. Thay vào 

đó ABET chỉ đánh giá và công nhận các chương trình có tương đương đáng kể với các chương trình đã 
được kiểm định ở Mỹ hay không, chứ không xét cấp một chứng nhận kiểm định nào. Vào mùa Thu năm 
2005, Ban Giám đốc của ABET nhất trí tiến hành lập kế hoạch kiểm định các chương trình quốc tế và từ 
bỏ dần việc công nhận tương đương này. Các chuyến thăm kiểm định quốc tế đầu tiên sẽ diễn ra vào mùa 
Thu năm 2007. Như vậy, việc các chương trình đào tạo về kỹ thuật và công nghệ ở Việt Nam bắt đầu 
hành trình tiến đến chuẩn ABET ngay lúc này là rất hợp thời. 

Phần 2 tiếp theo giới thiệu tóm tắt về ABET và các ủy ban chuyên môn của nó. Phần 3 lần lượt trình 
bày tóm tắt các tiêu chí kiểm định của ABET, tập trung vào chương trình Kỹ thuật (Engineering) và 
chương trình Điện toán (Computing), trong khuôn khổ của báo cáo này. Phần 4 đề nghị những đổi mới 
căn bản cần thiết trong quá trình tiến đến việc đạt chuẩn kiểm định ABET. Cuối cùng, Phần 5 nêu các ý 
kiến tổng kết về bài tham luận. 
 
2. Tổng quan về ABET 

ABET hoàn thành các mục đích của mình thông qua các hội đồng và ủy ban. Các ủy ban bao gồm: 
Uỷ ban Kiểm định Kỹ thuật (Engineering Accreditation Commission – EAC), Ủy ban Kiểm định Công 
nghệ (Technology Accreditation Commission – TAC), Ủy ban Kiểm định Điện toán (Computing 
Accreditation Commission – CAC), và Ủy ban Kiểm định Khoa học Ứng dụng (Applied Science 
Accreditation Commission – ASAC). 

Tiền thân của ABET là Hội đồng Kỹ sư về Phát triển Nghề nghiệp (Engineers’ Council for 
Professional Development – ECPD), thành lập vào năm 1932. Lịch sử của ABET diễn ra qua các mốc 
quan trọng sau: 

− Năm 1933, ECPD chấp thuận đề nghị của Hội đồng các Trường Kỹ thuật (Committee on 
Engineering Schools) về việc kiểm định các chương trình giáo dục kỹ thuật. Đề nghị này sau đó 
được chấp thuận bởi các tổ chức thành viên của ECPD. Đó là cơ sở cho việc kiểm định các chương 
trình kỹ thuật mà hiện nay EAC thực hiện.  
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− Năm 1944, ECPD bổ nhiệm một tiểu ban về các Viện Kỹ thuật. Năm 1964, tiểu ban này trở thành 
một hội đồng chính thức của ECPD lo về việc kiểm định các chương trình của loại viện kỹ thuật mà 
ngày nay gọi là các chương trình công nghệ. Các hoạt động này hiện được tiến hành bởi TAC.  

− Năm 1976, Ban Giám đốc của ABET (lúc đó còn là ECPD) ủy quyền cho một hội đồng kiểm định 
thứ ba xét duyệt các chương trình liên quan đến kỹ thuật và công nghệ. Sau đó, năm 1983, Ban 
Giám đốc của ABET lập ra Uỷ ban Kiểm định Liên quan (Related Accreditation Commission). 
Năm 2001, tên của ủy ban này được đổi thành ASAC. 

− Một giai đoạn hợp tác dài giữa Ban Kiểm định các Khoa học Điện toán (Computing Sciences 
Accreditation Board – CSAB) và ABET đã có kết quả vào năm 2000 khi CSAB gia nhập Ban Giám 
đốc của ABET và ABET phê chuẩn việc thành lập CAC để kiểm định các chương trình về khoa học 
máy tính. 

Các chương trình được ABET kiểm định là các chương trình về kỹ thuật, công nghệ, điện toán, hoặc 
khoa học ứng dụng, tương ứng do EAC, TAC, CAC, hoặc ASAC thực hiện. Với EAC các tên chương 
trình phải có từ “engineering”, còn với TAC là từ “technology” như là danh từ ở cuối tên, ưu tiên là 
“engineering technology”. Một chương trình có thể phải được kiểm định bởi hai ủy ban khác nhau nếu 
tên của nó có chứa các từ hàm ý thuộc hai lĩnh vực khác nhau. Ví dụ chương trình “Bachelor of 
Engineering in Computer Science” phải được cả CAC và EAC kiểm định. ABET khuyến cáo không dùng 
chung một tên cho cả chương trình được kiểm định và chương trình không được kiểm định, vì như vậy dễ 
gây nhầm lẫn cho công chúng. 

Quá trình kiểm định của ABET cho một chương trình gồm các bước cơ bản sau: 
− Các chuyên viên tư vấn về ABET xem xét tài liệu tự nhận xét của cơ sở đào tạo có chươmg trình 
được kiểm định. 

− Các chuyên viên ABET tiến hành chuyến thăm kiểm tra thử tại cơ sở đào tạo, rà soát tất cả tài liệu, 
các môn học, phòng thí nghiệm, và gặp gỡ những người quản trị, giảng viên, sinh viên, … 

− Một nhóm chuyên viên ABET đến cơ sở đào tạo kiểm định chính thức chương trình. 
− Chứng nhận kiểm định của ABET sau khi được cấp sẽ được duy trì ở các năm tiếp theo dưới sự 

theo dõi của ABET, nếu cơ sở đào tạo muốn. 
 
3. Các tiêu chí kiểm định của ABET 
 
3.1 Các chương trình kỹ thuật 

Có nhiều chương trình kỹ thuật cho các ngành khác nhau như Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Máy tính, Kỹ 
thuật Cơ khí, Kỹ thuật Hàng không, … Bên cạnh các tiêu chí chung cho tất cả các chương trình kỹ thuật, 
ABET có một số yêu cầu thêm riêng cho từng chương trình kỹ thuật cụ thể. Trong phạm vi của bài viết 
này, chúng tôi chỉ nêu các tiêu chí của chương trình Kỹ thuật Máy tính (Computer Engineering) làm ví 
dụ. Dưới đây là các tiêu chí có hiệu lực cho chu kỳ kiểm định 2008-2009. 

 

CÁC TIÊU CHÍ CHUNG 
 
Tiêu chí 1. Các sinh viên (Students) 
Chương trình phải đánh giá quá trình học tập của sinh viên, cố vấn sinh viên về các môn học và các vấn 
đề nghề nghiệp, và theo dõi sự tiến bộ của sinh viên để giúp họ đạt được các kết quả mà chương trình kỳ 
vọng, nhờ đó có thể đạt được các mục tiêu của chương trình sau khi tốt nghiệp. 

Chương trình phải có và áp đặt các chính sách cho việc nhận các sinh viên chuyển tiếp và công nhận 
tín chỉ của các môn học ở nơi khác. Chương trình cũng phải có và áp đặt các thủ tục để bảo đảm cho các 
sinh viên đáp ứng được các yêu cầu của chương trình. 
 
Tiêu chí 2. Các mục tiêu giáo dục của chương trình (Program Educational Objectives) 
Mỗi chương trình muốn được kiểm định phải có: 

(a) các mục tiêu giáo dục được công bố chi tiết nhất quán với sứ mạng của cơ sở đào tạo và các tiêu 
chí đang được đề cập. 

(b) một quá trình định kỳ được ghi nhận và chứng tỏ các mục tiêu căn cứ theo các nhu cầu của các 
nhóm đối tượng khác nhau của chương trình. 

(c) một quá trình đánh giá định kỳ được ghi nhận và cho thấy mức độ đạt được các mục tiêu đặt ra. 
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Tiêu chí 3. Các kết quả kỳ vọng của chương trình (Program Outcomes) 
Các chương trình kỹ thuật phải chứng tỏ rằng các sinh viên sẽ đạt được các kết quả kỳ vọng sau: 

(a) khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, và kỹ thuật. 
(b) khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, cũng như phân tích và giải thích dữ liệu. 
(c) khả năng thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá trình để đáp ứng các nhu cầu mong 

muốn với các ràng buộc thực tế như về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khoẻ và 
sự an toàn, có thể sản xuất được, và có tính bền vững. 

(d) khả năng hoạt động trong các nhóm liên ngành. 
(e) khả năng nhận diện, diễn đạt, và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. 
(f) sự hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp. 
(g) khả năng giao tiếp hiệu quả. 
(h) sự giáo dục rộng cần thiết để hiểu biết tác động của các giải pháp kỹ thuật trong một bối cảnh toàn 

cầu, kinh tế, môi trường, và xã hội. 
(i)  nhận thức về sự cần thiết và khả năng học trọn đời. 
(j)  kiến thức về các vấn đề đương đại. 
(k) khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng, và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành 

kỹ thuật. 
 
Tiêu chí 4. Sự cải thiện liên tục (Continuous Improvement) 
Mỗi chương trình phải cho thấy bằng chứng về các hành động để cải thiện chương trình. Các hành động 
này nên dựa trên các thông tin sẵn có, như các kết quả từ các quá trình liên quan với Tiêu chí 2 và Tiêu 
chí 3.  
 
Tiêu chí 5. Các môn học (Curriculum) 
Các yêu cầu môn học đặc tả các mảng chủ đề phù hợp với kỹ thuật, chứ không qui định các môn học cụ 
thể. Chương trình phải dành đủ sự quan tâm và thời gian cho mỗi thành phần, nhất quán với các kết quả 
kỳ vọng và mục tiêu đặt ra của chương trình và cơ sở đào tạo, bao gồm: 

(a) một năm về toán và các khoa học cơ bản (một số có thí nghiệm) phù hợp với ngành học. 
(b) một năm rưỡi về khoa học và thiết kế kỹ thuật phù hợp với ngành học. 
(c) một thành phần giáo dục tổng quát bổ sung cho nội dung kỹ thuật của các môn học và nhất quán 

với các mục tiêu của chương trình và cơ sở đào tạo. 
 
Tiêu chí 6. Ban giảng huấn (Faculty) 
Ban giảng huấn phải đủ về số lượng và có khả năng cáng đáng tất cả các mảng môn học của chương trình. 
Lực lượng giảng viên phải có đủ cho việc tương tác sinh viên-giảng viên, cố vấn và tư vấn sinh viên, các 
hoạt động dịch vụ của trường, phát triển nghề nghiệp, tương tác với các nhà công nghiệp và người hành 
nghề, cũng như các công ty thuê sinh viên. 

Ban giảng huấn phải có các phẩm chất phù hợp và chứng tỏ có đủ thẩm quyền để dẫn dắt chương 
trình và hiện thực các quá trình đánh giá và cải thiện liên tục chương trình, cùng các mục tiêu và kết quả 
kỳ vọng của nó. Năng lực của ban giảng huấn được xét dựa trên các yếu tố như nền giáo dục, tính đa dạng 
của nền giáo dục, kinh nghiệm kỹ thuật, kinh nghiệm giảng dạy, khả năng giao tiếp, sự nhiệt tình để phát 
triển các chương trình hiệu quả hơn, cấp độ học giả, và sự tham gia vào các hiệp hội nghề nghiệp. 
 
Tiêu chí 7. Cơ sở vật chất (Facilities) 
Các phòng học, phòng thí nghiệm, và các thiết bị đi kèm phải đủ để hoàn thành các mục tiêu của chương 
trình và tạo nên một môi trường thuận lợi cho việc học. Cơ sở vật chất phải sẵn dùng để thúc đẩy sự 
tương tác giảng viên-sinh viên và tạo điều kiện cho sự phát triển và hoạt động chuyên nghiệp. Các 
chương trìnnh phải tạo cơ hội cho sinh viên học và sử dụng các công cụ kỹ thuật hiện đại. Phải có cơ sở 
hạ tầng thông tin và tính toán để hỗ trợ các hoạt động học thuật của sinh viên và giảng viên, cũng như các 
mục tiêu giáo dục của chương trình và cơ sở đào tạo. 
 
Tiêu chí 8. Sự hỗ trợ (Support)  
Phải có đủ sự hỗ trợ của cơ sở đào tạo, các nguồn tài chính, và sự lãnh đạo mang tính xây dựng để bảo 
đảm chất lượng và tính liên tục của chương trình. Các nguồn tài nguyên phải đủ để thu hút, giữ lại, và tạo 
điều kiện cho sự phát triển nghề nghiệp liên tục của ban giảng huấn với phẩm chất cao. Các nguồn tài 
nguyên cũng phải đủ để thu nhập, bảo trì, và vận hành cơ sở vật chất và các thiết bị phù hợp với chương 
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trình kỹ thuật. Ngoài ra, nhân sự hỗ trợ và các dịch vụ của cơ sở đào tạo phải đủ để đáp ứng các nhu cầu 
của chương trình.  
 
Tiêu chí 9. Các tiêu chí chương trình (Program Criteria) 
Mỗi chương trình phải thoả mãn các Tiêu chí Chương trình tương ứng (nếu có). Các Tiêu chí Chương 
trình bổ sung các yêu cầu riêng biệt, bên cạnh các tiêu chí chung, áp dụng vào một ngành cụ thể. Nếu một 
chương trình, theo tên gọi của nó, ứng với hai hay nhiều hơn bộ các Tiêu chí Chương trình, thì chương 
trình đó phải thỏa mãn mỗi bộ Tiêu chí Chương trình; tuy nhiên, các yêu cầu trùng nhau chỉ cần được 
thoả mãn một lần. 
 

CÁC TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH 
 
Cấu trúc các môn học phải vừa sâu vừa rộng trong phạm vi các chủ đề của kỹ thuật máy tính. Chương 
trình phải chứng tỏ rằng những người tốt nghiệp sẽ có: kiến thức về toán rời rạc; kiến thức về xác suất và 
thống kê, bao gồm các ứng dụng phù hợp với kỹ thuật máy tính; kiến thức toán về tích phân và vi phân, 
các khoa học cơ bản, khoa học máy tính, và các khoa học kỹ thuật cần thiết để phân tích và thiết kế các 
thiết bị điện-điện tử, phần mềm, và các hệ thống gồm cả phần cứng và phần mềm, phù hợp với các mục 
tiêu của chương trình. 
 

3.2 Các chương trình điện toán 
Tên Điện toán dùng để gọi chung các ngành Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin, và Công nghệ 

Thông tin. Bên cạnh các tiêu chí chung cho tất cả các chương trình điện toán, ABET cũng có một số yêu 
cầu thêm riêng cho từng chương trình điện toán cụ thể. Trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi chỉ nêu 
các tiêu chí của chương trình Khoa học Máy tính (Computer Science) làm ví dụ. Dưới đây là các tiêu chí 
có hiệu lực cho chu kỳ kiểm định 2008-2009, tương tự như các tiêu chí chung cho các chương trình kỹ 
thuật.  

 

CÁC TIÊU CHÍ CHUNG 
 
Tiêu chí 1. Các sinh viên (Students) 
Các sinh viên có thể hoàn tất chương trình trong một khoảng thời gian hợp lý. Họ có nhiều cơ hội tương 
tác với các giảng viên. Các sinh viên được cố vấn kịp thời bởi các cá nhân đủ phẩm chất về các yêu cầu 
của chương trình và các lựa chọn cho nghề nghiệp của họ. 
 
Tiêu chí 2. Các mục tiêu giáo dục của chương trình (Program Educational Objectives) 
Chương trình có các mục tiêu giáo dục có minh chứng và đo được dựa trên các nhu cầu của các nhóm đối 
tượng khác nhau của chương trình. 
 
Tiêu chí 3. Các kết quả kỳ vọng của chương trình (Program Outcomes) 
Chương trình cho phép các sinh viên đạt được khi tốt nghiệp: 

(a) khả năng áp dụng kiến thức điện toán và toán học phù hợp với ngành. 
(b) khả năng phân tích một vấn đề, nhận diện và xác định các yêu cầu tính toán phù hợp với giải pháp 

cho nó. 
(c) khả năng thiết kế, hiện thực, và đánh giá một hệ thống dựa trên máy tính, một quá trình, một thành 

phần, hoặc một chương trình để đáp ứng các nhu cầu mong muốn. 
(d) khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm để hoàn thành một mục đích chung. 
(e) sự hiểu biết về các trách nhiệm và vấn đề nghề nghiệp, đạo đức, luật pháp, an ninh, và xã hội. 
(f) khả năng giao tiếp hiệu quả với các giới thính giả khác nhau. 
(g) khả năng phân tích tác động cục bộ và toàn cục của điện toán đối với các cá nhân, tổ chức, và xã 

hội. 
(h) nhận thức về sự cần thiết và khả năng phát triển nghề nghiệp liên tục. 
(i) khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng, và công cụ cần thiết cho thực hành điện toán. 

 
Tiêu chí 4. Sự cải thiện liên tục (Continuous Improvement) 
Chương trình sử dụng một qui trình có minh chứng tập hợp dữ liệu liên quan để đánh giá các mục tiêu 
giáo dục và kết quả kỳ vọng của chương trình, cũng như mức độ mà chúng được đáp ứng. Các kết quả 
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đánh giá được ghi nhận và sử dụng để cải thiện liên tục chương trình thông qua một kế hoạch có minh 
chứng. 
 
Tiêu chí 5. Các môn học (Curriculum) 
Các yêu cầu của chương trình phải nhất quán với các mục tiêu giáo dục của nó và được thiết kế sao cho 
mỗi kết quả kỳ vọng của chương trình đều có thể đạt được. Các môn học cần kết hợp các yêu cầu về kỹ 
thuật và nghề nghiệp với các yêu cầu về giáo dục tổng quát và các môn tự chọn, để chuẩn bị cho các sinh 
viên một nghề nghiệp và việc học tiếp trong ngành điện toán gắn với chương trình, cũng như việc hoạt 
động trong một xã hội hiện đại.  

Các yêu cầu về kỹ thuật và nghề nghiệp bao gồm ít nhất một năm về các chủ đề căn bản và nâng cao 
có cập nhật trong trong ngành điện toán gắn với chương trình. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm phần 
toán học ở trên mức phổ thông phù hợp với ngành. Với mỗi môn học chuyên ngành, nội dung, các tiêu 
chí về kết quả mong đợi, và vị trí của nó trong toàn bộ chương trình phải được công bố. 
 
Tiêu chí 6. Ban giảng huấn (Faculty) 

A. Các phẩm chất 
Các thành viên ban giảng huấn phải tiến bộ và tích cực trong lĩnh vực điện toán gắn với chương 
trình. Mỗi giảng viên có nền giáo dục hoặc chuyên môn phù hợp với các đóng góp được mong đợi 
cho chương trình. Mỗi giảng viên có một cấp độ năng lực đạt được thông qua công việc sau đại 
học của chuyên ngành, và kinh nghiệm hoặc kiến thức chuyên môn thích hợp. Tập hợp lại họ có 
bề rộng và bề sâu kỹ thuật cần thiết để hỗ trợ chương trình. 

 
B. Qui mô và tải công việc 

Phải có đủ các giảng viên toàn thời gian để có được sự liên tục, sự theo dõi, và sự ổn định cho tất 
cả các môn học một cách hợp lý, và để tạo nên sự hài hoà giữa việc giảng dạy, phát triển nghề 
nghiệp, hoạt động học giả, và phục vụ của mỗi thành viên ban giảng huấn. Ban giảng huấn của 
chương trình cần có sự tự chủ thích hợp cho việc sáng tạo, cung cấp, đánh giá và sửa đổi chương 
trình, và có trách nhiệm về tính nhất quán và chất lượng của các môn học. 
 

Tiêu chí 7. Cơ sở vật chất (Facilities) 
Cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo gồm thư viện, các hệ thống truy hồi thông tin điện tử khác, mạng máy 
tính, phòng học, và văn phòng phải đủ để hỗ trợ các mục tiêu giáo dục và kết quả kỳ vọng của chương 
trình. 

Các tài nguyên tính toán phải sẵn dùng, truy cập được, được bảo trì và nâng cấp một cách có hệ 
thống, và đủ để hỗ trợ các sinh viên đạt được các kết quả kỳ vọng của chương trình, cũng như hỗ trợ việc 
giảng dạy và các hoạt động học giả của ban giảng huấn. 
 
Tiêu chí 8. Sự hỗ trợ  (Support) 
Sự hỗ trợ của cơ sở đào tạo cho chương trình và các nguồn tài chính sẵn dùng cho chương trình phải đủ 
để thu hút và giữ lại các giảng viên có phẩm chất, quản trị chương trình một cách hiệu quả, thu nhập và 
bảo trì các tài nguyên tính toán và các phòng thí nghiệm, và cung cấp một môi trường trong đó chương 
trình có thể đạt được các mục tiêu giáo dục và kết quả kỳ vọng của nó. Sự hỗ trợ và các tài nguyên phải 
đủ để bảo đảm chương trình giữ được sự vững mạnh của nó trong suốt giai đoạn kiểm định. 
 
Tiêu chí 9. Các tiêu chí chương trình (Program Criteria) 
Mỗi chương trình phải thoả mãn các Tiêu chí Chương trình tương ứng (nếu có). Các Tiêu chí Chương 
trình bổ sung các yêu cầu riêng biệt, bên cạnh các tiêu chí chung, áp dụng vào một ngành cụ thể. Nếu một 
chương trình, theo tên gọi của nó, ứng với hai hay nhiều hơn bộ các Tiêu chí Chương trình, thì chương 
trình đó phải thỏa mãn mỗi bộ Tiêu chí Chương trình; tuy nhiên, các yêu cầu trùng nhau chỉ cần được 
thoả mãn một lần. 

 

CÁC TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 
 
Tiêu chí 3. Các kết quả kỳ vọng của chương trình 
Chương trình cho phép các sinh viên đạt được khi tốt nghiệp: 
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(a) khả năng ứng dụng các cơ sở toán học, nguyên lý giải thuật, và lý thuyết khoa học máy tính trong 
việc mô hình và thiết kế các hệ thống dựa trên máy tính sao cho chứng tỏ được sự hiểu biết về 
những đánh đổi trong các chọn lựa thiết kế. 

(b) khả năng ứng dụng các nguyên lý phát triển và thiết kế trong việc xây dựng các hệ thống phần 
mềm với độ phức tạp thay đổi. 

 
Tiêu chí 5. Các môn học 
Các sinh viên cần có khối lượng các môn học hoặc kinh nghiệm giáo dục tương đương như sau: 

A. Khoa học máy tính: một và một phần ba năm bao gồm: 
− các nền tảng về giải thuật, cấu trúc dữ liệu, thiết kế phần mềm, khái niệm về các ngôn ngữ lập 

trình, tổ chức và kiến trúc máy tính. 
− tiếp cận với các ngôn ngữ và hệ thống lập trình khác nhau.  
− tinh thông ít nhất một ngôn ngữ lập trình cấp cao. 
− học các môn nâng cao trên nền các môn cơ sở để có bề sâu. 

B. Toán học: ít nhất nửa năm, bao gồm toán rời rạc. Các phần toán học bổ sung có thể là các môn về 
tích phân, vi phân, đại số tuyến tính, phương pháp số, xác suất, thống kê, lý thuyết số, hình học, 
hoặc logic ký hiệu. 

C. Khoa học: một thành phần khoa học để phát triển sự hiểu biết về phương pháp khoa học, và tạo 
cho sinh viên cơ hội trải nghiệm cách thức học hỏi này trong các môn chuyên ngành khoa học và 
kỹ thuật có làm thí nghiệm. 

 
Tiêu chí 6. Phẩm chất của ban giảng huấn 
Một số giảng viên toàn thời gian có học vị Tiến sĩ về khoa học máy tính. 

 

4. Các đổi mới căn bản cần thiết 
Trong bối cảnh của Việt Nam, để đạt được các tiêu chí nêu trên của ABET, nền giáo dục đại học cần 

có những đổi mới căn bản như đề nghị sau đây. 
 
4.1 Sắp xếp lại trình tự các môn học 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hình 1. Đổi mới trình tự các môn học 
  
Mỗi chương trình gồm hai khối kiến thức là kiến thức tổng quát (như toán học, khoa học cơ bản, xã 

hội và nhân văn) và kiến thức chuyên nghiệp (về cơ sở ngành và chuyên ngành). Cho đến nay, hầu hết các 
chương trình ở Việt Nam đều xếp việc dạy và học hai khối kiến thức này theo chiều ngang, tức là tập 
trung vào các môn tổng quát ở những năm đầu và các môn chuyên nghiệp ở những năm sau. Cách sắp 
xếp này có hai nhược điểm chính là: 

− Các sinh viên tiếp cận trễ với các môn cơ sở ngành và chuyên ngành, nên chương trình không tạo 
được sự tò mò khám phá về ngành nghề của họ sớm trong những học kỳ đầu. 

Các môn kiến thức tổng quát 

 
Các môn kiến thức chuyên nghiệp 
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− Do các môn chuyên nghiệp bị dồn vào những năm sau, sinh viên phải học nhiều môn cùng một lúc 
nên việc tiếp thu các kiến thức ngành khó có chất lượng, và sinh viên còn ít thời gian để tìm hiểu 
sâu và ứng dụng ngay các kiến thức đã học trước khi tốt nghiệp. 

Ở các nước tiên tiến, các môn học của một ngành đào tạo được đưa vào ngay học kỳ I của chương 
trình, và được giới thiệu sâu dần ở những học kỳ tiếp theo. Thật ra sinh viên không cần phải học dồn các 
kiến thức tổng quát ở những năm đầu, mà có thể học rải ra trong suốt chương trình. Bắt đầu từ khoá tuyển 
sinh 2006, Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đã thay đổi mô 
hình sắp xếp khối kiến thức tổng quát và khối kiến thức chuyên nghiệp theo chiều dọc, như minh họa ở 
Hình 1. Kết quả tích cực đạt được ngay là nửa chương trình Khoa học Máy tính của Khoa được Trường 
Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật Điện (ITEE) của Trường Đại học Queensland (UQ), hàng đầu ở Úc, 
công nhận tương đương với nửa chương trình tương ứng của họ, nên sinh viên của Khoa có thể sang 
ITEE-UQ học tiếp nửa chương trình còn lại để lấy bằng tốt nghiệp do UQ cấp. 

 
4.2 Tổ chức lại việc phân chia các lớp học 

Một bất cập quan trọng nữa trong các chương trình đào tạo ở Việt Nam cho đến nay là thiếu sự tương 
tác giữa giảng viên và sinh viên, mà cụ thể là các giờ bài tập. Thực tế cho thấy, dù sinh viên phải tự học là 
chính, các giờ bài tập là cần thiết để sinh viên có thể đặt các câu hỏi và nhận được những lời giải thích 
cho các thắc mắc gặp phải trong việc đọc hiểu một lý thuyết hoặc giải một bài tập về nhà. Hệ quả là các 
sinh viên, kể cả sinh viên giỏi, không có điều kiện để kiểm tra kịp thời xem những hiểu biết của mình về 
một vấn đề cụ thể nào đó có đúng chưa. 

Lý do của sự bất cập này nằm ở chỗ phân chia các lớp học chưa hợp lý hơn là ở chỗ thiếu nguồn lực 
giảng dạy. Thật vậy, với một chương trình đào tạo 300 sinh viên một năm chẳng hạn, thường các sinh 
viên được chia thành 3 lớp, mỗi lớp 100 sinh viên. Số sinh viên trong một lớp như vậy là còn nhỏ so với 
sĩ số có thể của một lớp lý thuyết, trong đó thông tin chủ yếu là một chiều từ giảng viên đến sinh viên. 
Tuy nhiên, sĩ số đó lại quá nhiều đối với một lớp bài tập đòi hỏi mức độ tương tác cao giữa giảng viên và 
sinh viên. Như vậy một môn học có 3 tiết mỗi tuần sẽ cần tất cả 9 tiết lên lớp, và chỉ đáp ứng được phần 
lý thuyết. Trong khi đó, nếu gom 3 lớp lại trong các tiết lý thuyết và chia các sinh viên thành 6 lớp, mỗi 
lớp 50 sinh viên, trong các tiết bài tập, thì mỗi sinh viên vẫn học được 3 tiết lý thuyết/tuần và còn được 
thêm 1 tiết bài tập/tuần, mà tổng số tiết lên lớp vẫn là 9 tiết/tuần. 

Vấn đề còn lại là việc thiết kế và xây dựng các phòng học phải hỗ trợ được cách phân chia này, tức là 
phải có các giảng đường lớn để dạy lý thuyết bên cạnh các phòng nhỏ để giải bài tập cho sinh viên. Tư 
duy và tầm nhìn của ban lãnh đạo cơ sở đào tạo vì vậy phải bao quát cả vấn đề phát triển khuôn viên 
trường ngay từ ban đầu. 
 
4.3 Trao quyền tự chủ hàn lâm cho các khoa 

Trong Tiêu chí 6 của ABET có một yêu cầu về tính tự chủ của ban giảng huấn trong việc xây dựng và 
sửa đổi chương trình đào tạo. Ý nghĩa của yêu cầu này là khoa vận hành một chương trình đào tạo cần 
phải có sự tự do nhất định để có được sự linh hoạt và năng động cần thiết trong việc cải thiện liên tục 
chương trình, cũng là Tiêu chí 4 của ABET. Trong khi đó, hiện nay ở Việt Nam qui trình để thay đổi hoặc 
điều chỉnh các môn học tỏ ra phức tạp và nặng nề. Hệ quả là khoảng 5 năm hoặc hơn nữa một chương 
trình mới được đổi mới, quá chậm so với tốc độ phát triển vũ bảo về mọi mặt của khoa học, công nghệ, 
chính trị, kinh tế, và xã hội trên thế giới. 

Trong một lần sang tham gia phỏng vấn các ứng viên cho học bổng VEF (Vietnam Foundation 
Education), GS. John Hopcroft của Trường Đại học Cornell, Mỹ, người đã từng được trao tặng giải 
Turing (được xem như là giải Nobel của ngành điện toán) có kể cho các thành viên ban phỏng vấn một 
câu chuyện như sau. Khi quan sát thấy sự bùng nổ thông tin và các dịch vụ trên Internet, GS. Hopcroft 
cho rằng nên đưa vào chương trình đào tạo về Khoa học Máy tính ở Trường Cornell một môn toán để mô 
hình hoá và nghiên cứu các quá trình đang diễn ra trên đó. Vì vậy GS. Hopcroft đã đến gặp trực tiếp ông 
trưởng khoa để trình bày về ý tưởng này. Sau đó, chỉ cần ông trưởng khoa chấp thuận là môn học đã được 
đưa ngay vào chương trình hiện hành lúc đó. 

Để có thể đạt được Tiêu chí 6 của ABET, trong các qui định khung của cơ quan chủ quản nếu có, nội 
dung về các khối kiến thức không nên quá cụ thể và quá ràng buộc, còn các yêu cầu về chất lượng chỉ đặt 
ở mức ngưỡng tối thiểu. Các cơ sở đào tạo sẽ cụ thể hoá các nội dung và xác định mức độ thoả mãn các 
yêu cầu chất lượng tùy theo mục tiêu đào tạo và khả năng hiện tại của mình. 
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4.4 Nâng cấp cơ sở vật chất 
Cơ sở vật chất là một trong những tiêu chí của ABET nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và 

học, để đạt được các kết quả kỳ vọng của chương trình. Vấn đề này cần có các nguồn tài chính đầy đủ và 
phải được đầu tư một cách hiệu quả. Hiện nay có nhiều phòng thí nghiệm trọng điểm để phục vụ nghiên 
cứu khoa học đã được xây dựng ở các trường đại học ở Việt Nam, nhưng chưa được khai thác đúng mức, 
gây lãng phí lớn. Trong khi đó, các phòng thực hành phục vụ cho việc giảng dạy các môn học chưa được 
quan tâm đúng mức và đầu tư một cách bài bản. Vì vậy các cơ sở đào tạo muốn đạt được chuẩn kiểm định 
của ABET cần định hướng lại và có kế hoạch thích hợp cho việc nâng cấp cơ sở vật chất. Theo như kinh 
nghiệm của các nước, phía công nghiệp là một nguồn tài trợ đáng kể cho việc trang bị phần cứng và phần 
mềm cho các phòng thí nghiệm phục vụ giảng dạy. 
 
4.5 Tăng cường năng lực ban giảng huấn 

Hiện tại hầu hết các ban giảng huấn của các cơ sở đào tạo ở Việt Nam đều bị quá tải. Ngoài nguyên 
nhân về sự thiếu hụt về số lượng giảng viên, đó còn do việc tổ chức lớp học chưa tối ưu như phân tích ở 
trên và nhiều giảng viên phải kiêm nhiệm công tác quản lý tại cơ sở đào tạo. Để tăng cường lực lượng, 
trước hết có thể tận dụng các sinh viên xuất sắc năm cuối, sinh viên cao học, và nghiên cứu sinh làm trợ 
giảng, phụ trách các giờ bài tập và thực hành. Bên cạnh đó cần có chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút và 
giữ lại các giảng viên có học vị, học hàm cho cơ sở đào tạo. Các cơ quan lãnh đạo và chủ quản nên phân 
tầng các trường đại học để đầu tư thích hợp về số lượng và chất lượng cho việc phát triển ban giảng huấn 
ở từng cơ sở đào tạo cụ thể. 
 

5. Kết luận 
Đạt được kiểm định của ABET là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho nền giáo dục của Việt Nam 

nói chung, và các chương trình đào tạo về kỹ thuật và công nghệ nói riêng. Nếu xem ABET là mục tiêu 
thì đó cũng là động lực để đổi mới các chương trình đào tạo đại học ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu 
này cần có sự cải cách về tư duy và hành động trong việc thiết kế, tổ chức, và vận hành một chương trình, 
bên cạnh việc tìm kiếm và đầu tư các nguồn tài chính và nhân lực một cách hiệu quả cho cơ sở đào tạo. 

Việc triển khai đánh giá chất lượng đào tạo đại học cần được tiến hành một cách bài bản, có tham 
khảo và nghiên cứu các tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định có uy tín trong khu vực và trên thế giới. Sau 
đó, cơ sở đào tạo cần có tầm nhìn để xác định một bộ tiêu chuẩn thích hợp muốn đạt đến. Đây là công 
việc đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và kiểm định chất 
lượng, chứ không nhất thiết của các trưởng khoa hay trưởng phòng ban. Quá trình để đạt được một chuẩn 
kiểm định là dài hơi, tốn kém, và dẫn đến nhiều thay đổi trong hệ thống đào tạo, nên nếu bị định hướng 
hoặc thực hiện sai sẽ gây lãng phí lớn về thời gian, tiền của, và công sức. 

Như vẫn thường được so sánh, một bác sĩ làm sai thì chỉ ảnh hưởng đến một bệnh nhân, còn một 
người thầy làm sai thì ảnh hưởng đến cả một thế hệ, thậm chí là nhiều thế hệ vì một thế hệ bị giáo dục và 
đào tạo hỏng sẽ lại dẫn dắt thế hệ tiếp theo. Do đó, nếu y khoa luôn hạn chế việc thử nghiệm trên con 
người, thì giáo dục càng phải thận trọng hơn nữa trong cải cách và đổi mới. Các kế hoạch và phương án 
thực hiện trong giáo dục cần phải dựa trên các lý lẽ thuyết phục và kinh nghiệm thực tiễn đã có trên thế 
giới, tránh kiểu làm thử rồi sửa sai. 
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