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1. Hướng dẫn chung 

1.1 Thế nào là một giảng viên tốt? 

Ở cấp đại học, sinh viên nên có động lực và khả năng tự học riêng, tự trang bị kiến thức 

chuyên ngành, và sử dụng khả năng nhận thức riêng để tự chịu trách nhiệm cho việc học 

của mình. Tuy nhiên, giảng viên cũng vẫn đóng vai trò quan trọng và cần thiết trong quá 

trình học của sinh viên, bằng cách tạo môi trường giảng dạy như sinh viên mong đợi và 

khả năng học của sinh viên có hiệu quả nhất (Fry, 1999). Nhiệm vụ của giảng viên trong 

giáo dục đại học có nhiều khía cạnh quan trọng cần được xem xét để nâng cao khả năng 

học của sinh viên, chẳng hạn các vấn đề sau:   

 Cung cấp một nền tảng kiến thức rộng, từ đó giúp sinh viên xác định và hiểu được 

nội dung cụ thể hơn trong ngành học của họ.  

 Tạo ra một môi trường học tập mà ở đó sinh viên được khuyến khích động não, 

xét đoán và bày tỏ suy nghĩ của họ, và qua đó họ muốn đối đầu và giải quyết vấn 

đề hơn là chỉ tiếp nhận thông tin một cách đơn thuần.  

 Thường xuyên giám sát và phản hồi quá trình dạy của giảng viên và sự thấu hiểu 

của sinh viên, đồng thời tìm cách cải thiện chúng.  

 Giúp sinh viên đạt được mục tiêu của mình, và chấp nhận quan điểm rằng nền tảng 

của giáo dục đại học là sinh viên phải tự cam kết, nỗ lực, có trách nhiệm cho việc 

học của mình, đồng thời sẵn sàng chấp nhận rủi ro, và quá trình này cũng có phần 

thưởng của nó, ít nhất là cũng có được niềm vui trong học tập.   

Những khía cạnh nêu trên không dễ đạt được. Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ chúng để dạy 

cho thật tốt, và nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên. Ngoài những khía cạnh kể trên, 

điều quan trọng là phải biết được cách thức để cải thiện việc dạy theo cách riêng của từng 

giảng viên. Sau đây là vài cách thức (đặc điểm) cụ thể (Ramsden, 2003):    

 Bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo chính quy hoặc không chính quy theo yêu cầu 

của luật pháp hoặc quy định.  

 Có đủ kiến thức về chủ đề hoặc khả năng thu thập thêm khi cần  

 Kỹ năng và kinh nghiệm về chủ đề hoặc khoa học  kỹ thuật 

 Khả năng giải thích tầm quan trọng của đầu ra và nhu cầu cho sự nghiệp, cộng 

đồng và đất nước.  

 Giảng viên mong muốn chia sẻ đam mê của mình về môn học với sinh viên 

 Có khả năng tạo ra tư liệu giảng dạy mang tính kích thích và gây hứng thú 

 Có phương tiện để thu hút sinh viên trong tầm hiểu biết của họ 

 Có khả năng giải thích vấn đề rõ ràng 

 Có sự cam kết để làm rõ điều gì cần phải hiểu và hiểu ở mức độ nào, tại sao  
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 Thể hiện sự quan tâm và tôn trọng sinh viên 

 Cam kết khuyến khích sinh viên làm việc độc lập 

 Có khả năng ứng biến và thích ứng với những yêu cầu mới 

 Sử dụng phương pháp dạy và cho bài tập đòi hỏi sinh viên phải học một cách tích 

cực, có trách nhiệm và hợp tác 

 Dùng các phương pháp đánh giá sinh viên phù hợp 

 Tập trung vào các khái niệm chính, và những vấn đề sinh viên dễ hiểu lầm, thay vì 

giảng quá rộng 

 Biết cách phản hồi phù hợp nhất đối với quá trình học của sinh viên 

 Luôn mong muốn học hỏi từ sinh viên và những nguồn khác về hiệu quả của việc 

dạy và cách thức cải thiện nó.  

 Kỹ năng tiếp nhận phản hồi tốt từ học viên và điều chỉnh nội dung và phương 

pháp giảng dạy dựa trên nhu cầu của họ 

 Kỹ năng tốt trong việc tiếp nhận phản hồi của sinh viện và điều chỉnh nội dung, 

phương pháp giảng dạy dựa trên như cầu, phản hồi của họ  

 Khả năng làm cho học sinh thận trọng với nhưng nguy hiểm và rủi ro tiềm ẩn  

Để cải thiện hiệu quả giảng dạy, điều quan trọng là hãy để sinh viên đánh giá cách dạy 

của thầy cô giáo, bên cạnh việc giảng theo cấu trúc bài đã biên soạn. Ramsden (2003) cho 

rằng những giảng viên được đánh giá cao thường có kỹ năng giảng lý thuyết rõ ràng, giúp 

cho sinh viên dễ hiểu. Họ có thể biến công việc khó hiểu thành dễ hiểu mà không cần 

phải đơn giản hóa vấn đề, chỉ cần dùng ngôn ngữ đơn giản mà thôi. Khi dùng ngôn ngữ 

khoa học, cần phải xác định rõ các cụm từ khó hiểu. Trong các tiết giảng, họ có thể chọn 

phương pháp dạy và thiết bị hỗ trợ điện tử để giúp sinh viên tiếp thu bài tốt (xem thêm ở 

phần phương pháp giảng dạy). Điều quan trọng hơn là cần minh họa những khái niệm 

trừu tượng bằng các ví dụ, đồng thời phân biệt rõ giữa khái niệm và ví dụ thực tế. 

Để trở thành người giảng viên được đánh giá cao, điều quan trọng là họ luôn phải chuẩn 

bị bài giảng kỹ, có cấu trúc hợp lý về nội dung, bài giảng có sức truyền đạt tốt, và chọn 

phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng môn. Mục tiêu của môn học phải được xác 

định rõ ràng, đồng thời cần nhấn mạnh những điểm quan trọng. Hơn thế nữa, người giảng 

viên được đánh giá cao phải có giọng nói rõ ràng, nói ở tốc độ vừa phải, đủ thời gian để 

sinh viên vừa nghe hiểu và ghi chép được.  

Giảng viên tích lũy được nhiều kiến thức từ hoạt động nghiên cứu (xem thêm ở phần 1.2) 

thường sẽ được sinh viên ưa thích hơn. Quan trọng hơn là người thầy không nên coi mình 

là người “biết tất cả”. Người thầy nên sẵn lòng học hỏi từ sinh viên của họ, bởi vì nhiều 

sinh viên có công việc bán thời gian hoặc sinh viên các năm cuối thường tích lũy được 

kiến thức có giá trị.  
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Trong tất cả các hình thức giảng dạy, nên khuyến khích sinh viên tham gia thảo luận, dù 

là thuyết giảng hay các buổi hướng dẫn cũng như thực hành phòng thí nghiệm. Khi giảng 

viên khuyến khích sự tham gia của sinh viên, họ nhận thấy rằng sinh viên hiểu bài sâu 

hơn từ việc tham gia tích cực vào quá trình dạy học so với chỉ ghi chép thụ động 

(Freeman et al., 2014).   

Dành nhiều thời gian để sinh viên tham gia tích cực vào quá trình dạy học cũng đồng 

nghĩa là giảm quỹ thời gian cho việc giảng nội dung mới. Tuy vậy, giảng viên cũng 

thường có những chiến lược để dành đủ thời gian mà vẫn không ảnh hưởng đến mục tiêu 

môn học, chẳng hạn như:  

 Cung cấp trước cho sinh viên bài giảng tóm lược (bản in), nhờ vậy mà giảm thời 

gian cho việc ghi chép, đồng thời khuyến khích sinh viên đánh dấu những điểm 

chính, ghi chú vào đó theo sự hiểu bài của họ trong quá trình học tại lớp. 

 Giải thích cặn kẽ các khái niệm quan trọng và ví dụ trong từng phân đoạn bài 

giảng, và khuyến khích sinh viên tìm đọc thêm tài liệu để nắm chi tiết hơn và có 

nhiều ví dụ hơn.  

 Chỉ giảng những điểm chính của bài giảng, và khuyến khích sinh viên đọc thêm 

và/hoặc giao bài tập và các buổi hướng dẫn để giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm 

làm việc. 

Giảng viên được đánh giá cao thực sự muốn sinh viên học, hiểu và phát triển khả năng tư 

duy phân tích vấn đề, cũng như nắm vững nội dung và/hoặc học được nhiều kỹ năng. Họ 

thường thể hiện sự đồng cảm với sinh viên trong cách nghĩ, điều đó giúp sinh viên hiểu 

bài theo nhiều cách khác nhau. Họ cũng khuyến khích sinh viên phản hồi về cách giảng 

dạy của họ và ghi nhận sự phản hồi ngay trong lớp học. Để trở thành người giảng viên 

được đánh giá cao, sự nhiệt tình đối với môn học, lĩnh vực chuyên môn và vai trò giảng 

dạy là rất quan trọng. Điều này sẽ là chất xúc tác cho quá trình học của sinh viên. Giảng 

viên được đánh giá cao thường có những tính cách như “gần gũi”, “thoải mái” hoặc “cởi 

mở”, và tạo môi trường thật sự thoải mái trong lớp học. Sinh viên cũng rất thích sự hài 

hước và thái độ thích hợp của người thầy để thấy rằng việc học là thú vị.   

1.2 Định nghĩa về “dạy dựa vào nghiên cứu” và khả năng việc làm 

1.2.1 Dạy dựa vào nghiên cứu 

Mô hình giáo dục dựa vào nghiên cứu (Hình 1) được hình thành từ ý tưởng của 

Humboldt tại một trường đại học, nơi nghiên cứu và giảng dạy diễn ra song song nhau. 

Mang giảng dạy và nghiên cứu lại gần nhau là một ý tưởng bắt nguồn từ các trường đại 

học Đức đầu thế kỷ 19 (Huet, 2018). Ý tưởng này được khởi xướng bởi nhà triết học 

Humboldt, người đã tin tưởng rằng việc theo đuổi kiến thức mới nên được các học giả 
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thực hiện cùng với sinh viên, họ được coi là đồng nghiên cứu viên. Cách tiếp cận để tích 

lũy kiến thức này xảy ra trong một môi trường học tập, nơi mà nghiên cứu sẽ tiếp sức cho 

giảng dạy và ngược lại. Ý tưởng giáo dục dựa vào nghiên cứu của Humboldt là căn cứ 

vào “tìm kiếm sự thật không được quan tâm” của sinh viên (Haverhals, 2007) bằng cuộc 

khảo sát học thuật thuần túy. Quá trình khám phá này được coi là sự kết thúc của chính 

nó, như một sự “rèn trí tuệ”  (Haverhals, 2007), mà không tập trung vào những hoạt động 

thực tiễn, và vì vậy cũng không “hữu dụng” tức thời (Newman, 2010). Bằng cách tham 

gia vào quá trình khảo sát “thuần túy”, những sinh viên được giáo dục để tích lũy kiến 

thức sẽ duy trì “sự chuyển đổi của cộng đồng từ bên dưới và bên trong” (Haverhals, 

2007), qua đó phục vụ mục đích định hình nhân cách, và đóng góp vào việc giáo dục toàn 

diện họ trở thành những người có óc phân tích vấn đề cũng như những công dân có trách 

nhiệm.  

Ở những trường đại học châu Âu và châu Á thời hậu hiện đại, nghiên cứu và tìm kiếm 

thông tin không nhất thiết phải giống như khái niệm của Humboldt về một trường đại học 

hiện đại. Những học giả nghiên cứu tích cực, không phải lúc nào cũng quan tâm dành 

thời gian và nỗ lực cho sự đổi mới sư phạm. Trong một báo cáo viết cho Hội Đồng Quốc 

Gia về giáo dục khoa học, Fairweather (2008) đã đề cập đến sự phản đối của các học giả 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) trong việc áp dụng các 

chiến lược giảng dạy hiệu quả hơn. Theo tác giả, điều này bắt nguồn từ nhận thức của các 

học giả STEM, cho rằng quá trình giảng dạy đối chọi với quá trình nghiên cứu, và rằng 

nghiên cứu thì lý thú hơn và có giá trị hơn ở cơ quan họ.  

Barnett (2003) cho rằng có quá nhiều áp lực để chia cách nghiên cứu với giảng dạy; “thế 

kỷ thứ 20 đã chứng kiến sự thay đổi từ chỗ giảng dạy và nghiên cứu đứng hòa hợp với 

nhau tới chỗ chứng đối kháng nhau”. Barnett nói thêm rằng nghiên cứu và giảng dạy 

không mâu thuẫn nhau và không nên coi như vậy ở những trường đại học thiên về giảng 

dạy hoặc thiên về nghiên cứu ở Vương Quốc Anh (U.K). Tuy nhiên, các trường đại học 

cần giải quyết vấn đề này để thúc đẩy sự kết nối và không tạo ra sự kết nối “sai lầm” giữa 

nghiên cứu và giảng dạy.  

Theo Piaget (1976), việc tích lũy kiến thức, bao gồm có quá trình thu thập, tái sinh và sản 

xuất, xoay quanh việc đồng hóa và lưu trữ chúng.  Sinh viên đại học bắt đầu đồng hóa 

những kiến thức mới; tuy nhiên, sự thay đổi nhận thức và học hỏi chỉ xảy ra khi kiến thức 

họ đồng hóa có liên kết với kiến thức trước đó, nó định hình bởi những giao tiếp xã hội 

và trải nghiệm, đồng thời dẫn đến một pha xáo trộn và lưu trữ để quá trình học hỏi xảy ra. 

Quan điểm phát triển nhận thức nhấn mạnh rằng sinh viên nên tham gia thảo luận, trong 

đó pha xáo trộn-mâu thuẫn nhận thức được giải quyết và lý luận không thỏa đáng được 

điều chỉnh, dẫn đến pha lưu trữ (Piaget, 1976). 
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Hình 1. Mô hình giáo dục dựa vào nghiên cứu (Huet, 2018) 

Những người xây dựng mô hình, như Vygotsky, Piaget hoặc Glasersfeld tin tưởng rằng 

sinh viên học với nhau trong cùng một bối cảnh xã hội, và kiến thức họ tích lũy chịu ảnh 

hưởng mạnh bởi môi trường xung quanh (Piaget, 1976). Theo khái niệm lý thuyết này, 

giáo dục dựa vào nghiên cứu sẽ tạo ra môi trường giúp kích hoạt sự tìm tòi học hỏi để trả 

lời và giải quyết vấn đề trong sự hợp tác với người khác. Môi trường này thay đổi không 

chỉ sinh viên mà luôn cả quan niệm của các học giả về việc dạy và học. Một nhà tiên 

phong người Ý, Ceccato (Matthews, 2012), trong lĩnh vực phân tích khái niệm đã nhấn 

mạnh mối tương quan như vậy. Ông viết:       

 “Điều quan trọng là chỉ cho đứa trẻ (hay sinh viên cũng vậy thôi) hướng đi, 

để dạy cho chúng cách tự tìm lối đi riêng, để bước tới và tiếp tục đi. Chỉ bằng 

cách như vậy, chúng mới có một thái độ khoa học giúp tiếp cận những điều đã 

nghĩ”   

Sinh viên đang tích lũy kiến thức trong một môn học cụ thể và họ cũng đang học cách 

học tập. Kết quả là họ được giáo dục để trở thành những người biết suy luận, những 

người học suốt đời, để tiếp thu và tái tạo kiến thức mới, và đóng góp thường xuyên cho 

việc hình thành kiến thức của bản thân, làm giàu vốn kiến thức nghề nghiệp. Theo lối suy 
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nghĩ triết học của Newman và Humboldt, việc xây dựng nền tảng kiến thức không nên 

đơn thuần được coi là đáp ứng mục đích ngoài để giải quyết nhu cầu kinh tế trước mắt, 

mà nên hiểu đó là sự phát triển bản thân và đóng góp sự phát triển đó, nhờ biết suy xét 

vấn đề, cho sự thay đổi của xã hội. Vì thế, mục đích của giáo dục dựa vào nghiên cứu là 

quan trọng cho việc đạt được các mục tiêu này. Trong cách tiếp cận giáo dục này, các học 

giả có thể sử dụng những cách giảng dạy khác nhau, có thể được chia thành giảng dạy để 

nghiên cứu và giảng dạy dựa vào nghiên cứu.  

1.2.2 Khả năng việc làm  

Khả năng tìm việc làm bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố và không chỉ đơn giản là xin được 

việc hoặc những kỹ năng cần dạy cho sinh viên. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về 

“khả năng việc làm”. Một cuộc điều tra cho Bộ giáo dục và việc làm Vương quốc Anh đã 

phát triển một định nghĩa và khung hướng dẫn về “khả năng việc làm” như sau: “Khả 

năng việc làm là khả năng tự vận hành hiệu quả trong thị trường lao động để nhận biết 

tiềm năng thông qua công việc làm bền vững. Đối với cá nhân, khả năng việc làm phụ 

thuộc vào kiến thức, kỹ năng và thái độ của họ, cách thức họ sử dụng chúng và trình bày 

với người tuyển dụng, và bối cảnh họ tìm việc” (Hillage and Pollard, 1998). Small et al. 

(2018) xác định khả năng việc làm “là khả năng tự dựa vào bản thân để định hướng thị 

trường lao động, để sử dụng kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân,  và thích ứng 

với thị trường việc làm, thể hiện chúng trước người tuyển dụng, trong khi xem xét những 

trở ngại từ bên ngoài những vấn đề khác”. Pool và Sewell (2007) đã phát triển một mô 

hình gọi là CareeEDGE về khả năng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, trong đó mỗi yếu 

tố đều ảnh hưởng đến sự thành công (Hình 2).  
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Hình 2. Mô hình CareerEDGE về khả năng việc làm của sinh viên tốt nghiệp (Pool and 

Sewell, 2007). 

1.2.3 Lập kế hoạch, giảng dạy và phương pháp đánh giá ở giáo dục đại học 

Trường đại học đóng vai trò cơ bản trong sự tiến bộ của kiến thức lý thuyết lẫn ứng dụng. 

Theo góc độ giáo dục Harvey and Green (1993) đã nhấn mạnh rằng, một mặt chất lượng 

là để đáp ứng nhu cầu, mong muốn và các tiêu chuẩn nhưng mặt khác cũng gồm cả sự 

xuất sắc, tính đa dạng, sự phù hợp và hiệu quả. Vì vậy, khi xây dựng một chương trình 

đào tạo hoặc một hợp phần trong một chương trình đạo tạo hiện có, điều quan trọng là 

phải hiểu thực tế rằng không chỉ sự xuất sắc mà tính đa dạng, sự phù hợp và hiệu quả 

cũng đóng vai trò quan trọng trong việc học của sinh viên. Những yếu tố này sẽ là cơ sở 

để sự tham gia của sinh viên, cùng với những hoạt động học tập tốt, được xác định là 

những yếu tố chính giúp sinh viên thành công. Theo khung tiêu chuẩn chuyên nghiệp của 

Vương quốc Anh, kiến thức chính cho việc dạy và học ở đại học cần phải phù hợp với 

loại hình hoạt động sẽ được xây dựng.    

Thuật ngữ “Phù hợp cấu trúc” thường được sử dụng, Biggs và Tang (2011) đã xác định 

nó như là sự gắn kết giữa kết quả học tập, chiến lược giảng dạy và phương pháp đánh giá 

trong một môn học hoặc một chương trình giáo dục. Để sinh viên đạt được kết quả học 

tập như đã định, những điều này cũng phải được thực thi trong các hoạt động của môn 
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học và trong quá trình đánh giá cuối môn học. Có như vậy thì kết quả học tập, sự đánh 

giá và các hoạt động học tập mới phù hợp với nhau (Hình 3). 

 

Hình 3. Sự phù hợp cấu trúc theo Biggs và Tang (2011): Lập kế hoạch cho môn học để 

mục tiêu học tập, hoạt động dạy và học và phương pháp đánh giá phù hợp với nhau.  

Khi xây dựng một môn học mới, điều quan trọng là phải xem xét kiến thức nào, sự hiểu 

biết và các kỹ năng nào chúng ta muốn dạy cho sinh viên. Những câu hỏi sau đây có thể 

được sử dụng làm hướng dẫn cho quá trình này: 

1. Bạn muốn sinh viên nắm bắt kiến thức lý thuyết quan trọng nào và có khả năng 

thực hiện các kỹ năng nào khi kết thúc môn học?  

2. Bạn muốn hướng tới cấp độ nào? 

3. Sinh viên sẽ cần làm điều gì để thể hiện (ở các cấp độ khác nhau) rằng đã đạt được 

các mục tiêu học tập đề ra? 

Sử dụng mô hình của Cowan and Harding (1986) để xây dựng môn học (Hình 4), mục 

tiêu và kết quả học tập mong muốn được đề ra rõ ràng ngay từ đầu quá trình xây dựng, và 

chúng phải phù hợp với phương pháp giảng dạy cũng như phương pháp đánh giá.  
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Hình 4. Mô hình Cowan và Harding về sự phù hợp cấu trúc (Cowan and Harding, 1986). 

Mặc dù không có cách thiết lập đúng ban đầu về phương pháp dạy và học phù hợp nhất 

cho từng môn học cụ thể, điều quan trọng là phương pháp phải phù hợp với mục tiêu và 

kết quả học tập mong đợi của môn học. Hơn nữa, phương pháp được sử dụng cũng nên 

phù hợp với kỹ năng giảng dạy của giáo viên, thích hợp với trình độ của sinh viên.  

1.2.4 Phương pháp giảng dạy 

Theo một chuyên gia, học tập tích cực là một phương pháp dạy luôn khuyến khích sự 

tham gia của sinh viên trong quá trình học thông qua các hoạt động và thảo luận trên lớp, 

nó trái ngược với việc nghe thụ động trong các bài thuyết giảng truyền thống (Freeman et 

al., 2014; Prince, 2004). Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng học tích cực mang đến cho 

sinh viên thái độ và động lực học tập tốt hơn, và nó cũng cải thiện hiệu suất khoa học của 

sinh viên, phát triển kỹ năng tư duy và giao tiếp (Freeman et al., 2014; Mathias, 2014; 

Prince, 2004). Học tập tích cực chuyển đổi phương thức dạy từ giáo viên là trung tâm 

sang sinh viên là trung tâm. Những phương pháp học tập tích cực thường gồm làm việc 
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nhóm, nghiên cứu tình huống, học giải quyết vấn đề, lớp học uyển chuyển và sử dụng 

thiết bị điện tử, ví dụ chơi trò chơi, dùng công cụ mô phỏng, v.v.   

1.2.5 Phân phối giữa giảng lý thuyết và thực hành 

Những bài thuyết giảng truyền thống thông thường là những gì sinh viên mong đợi ở 

trường đại học. Những bài giảng mang lại cảm giác quen thuộc và có thể là cách tốt để 

chia sẻ kinh nghiệm, tạo cảm giác gần gũi. Những khía cạnh tích cực khác của bài thuyết 

giảng truyền thống là:  

1. Bài giảng có thể khái quát tốt nội dung hoặc phát thảo về lĩnh vực nghiên cứu và 

có thể được sử dụng để giới thiệu về khái niệm cơ bản hay những ý tưởng chính, 

sau đó có thể phát triển xa hơn bằng các buổi hội thảo hoặc hướng dẫn chuyên đề.    

2. Người giảng viên tích cực nghiên cứu có thể dùng bài giảng để truyền đạt những 

nhận định cá nhân đối với một chủ đề thay vì chỉ sử dụng những thông tin có trong 

sách giáo khoa 

3. Làm quen với ngôn ngữ và giáo trình chuyên ngành. 

Tuy nhiên, tốt nhất nên xem bài giảng như là một phần của tổng thể chiến lược giảng dạy 

chứ không phải là phương pháp dạy duy nhất của bất cứ học phần hoặc mô-đun nào. 

Điều này là do trong khi các bài giảng cụ thể chỉ phù hợp để cải thiện kiến thức và hiểu 

biết của sinh viên (mức thấp của hành vi trí tuệ), chúng sẽ không cung cấp sinh viên cơ 

hội để áp dụng kiến thức, phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin (xin xem Hình 5 mô 

tả về mức hành vi trí tuệ theo thang phân loại Bloom). 
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Hình 5. Thang phân loại Bloom về mức hành vi trí tuệ (Bloom, 1956). 

Việc sử dụng phương pháp tương tác trong giảng dạy dường như giúp hiểu sâu hơn, và 

nghiên cứu cũng cho thấy rằng cách trình bày, cấu trúc và sự diễn đạt rõ ràng là những 

yếu tố chính mang lại hiệu quả của giảng dạy. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần lưu ý 

rằng trong khi các bài giảng có thể là phương pháp truyền đạt thông tin hiệu quả, một số 

liệu phổ biến được trích dẫn liên quan đến bài giảng là sinh viên chỉ tiếp thu được cỡ 

40% lượng thông tin ngay sau khi bài giảng kết thúc. Thực tế, Bloom (1956) đã tìm thấy 

rằng trong giờ giảng, sinh viên nghĩ về việc cố gắng giải quyết vấn đề hoặc tổng hợp 

hoặc những thông tin liên quan nhau chỉ khoảng 1% thời lượng. Khoảng 78% thời lượng 

của tiết giảng, sinh viên chỉ “nghĩ một cách thụ động về môn học” hoặc ngay cả “nghĩ 

những thứ không liên quan” nữa. Vì thế, thực tế là một nhóm lớn sinh viên dường như có 

vẻ bận rộn ghi chép trong giờ giảng nhưng cũng đừng nghĩ là họ học thực sự. Những yếu 

tố quan trọng cho bài giảng tốt là sự rõ ràng và lý thú, có thể được tạo ra bằng cách cho 

những ví dụ tích lũy cá nhân và nổi bật.     

Mặt khác, những điểm yếu của dạy học bằng thuyết trình là:  

- Nói quá nhanh và quá nhiều 

- Truyền đạt quá nhiều kiến thức 

- Quên đưa ra bản tóm lược 

- Phân phối thời gian không tốt 

- Không xác định trọng tâm/điểm nhấn mạnh 

- Không tự tin về kiến thức của bản thân 

Kiến thức 

Bao quát 

Ứng dụng 

Phân tích 

Đánh giá 

Sáng tạo 

Tổng hợp 

Nhớ lại kiến thức liên quan từ trí 

nhớ dài hạn 

Hiểu những gì bạn đã học 

Sử dụng kiến thức đạt được theo 

những cách mới 

Chia khái niệm thành các phần và hiểu mỗi 

phần liên quan với nhau như thế nào 

Tổng hợp thông tin với nhau theo một 

cách sáng tạo 

Đưa ra phán đoán dựa trên một loạt 

các nguyên tắc 

Kết hợp các ý tưởng để tạo thành 

một tổng thể mới 



 

12 

 

- Không kết nối các phần nội dung với nhau 

- Dùng quá nhiều ngôn ngữ khoa học 

- Phân đoạn bài giảng và giảng hiệu quả 

- Phụ thuộc vào tài liệu 

Theo Penner (1984) thời gian tập trung nghe giảng của sinh viên thường là khoảng 10-15 

phút. Vì vậy, khi lên kế hoạch giảng dạy, nên thay đổi phương thức cứ sau mỗi 15 phút, 

để thu hút sự tập trung của sinh viên trở lại. Điều này có thể thực hiện bằng cách tổ chức 

các hoạt động/công việc khác nhau trong buổi giảng.  Trong khi là một phương pháp phù 

hợp để truyền tải thông tin, nhưng các bài giảng kém hiệu quả hơn để thúc đẩy tư duy độc 

lập. Điều quan trọng nữa là phải quyết định nội dung giảng dạy và đặt ra các mục tiêu 

rộng và kết quả cụ thể hơn cho khóa học và các buổi học cá nhân. Ngoài ra, một chuỗi có 

ý nghĩa sẽ cải thiện việc học. Ví dụ về các mô hình tổ chức khóa học tuyệt vời bao gồm 

chủ đề, nhân quả, tuần tự, biểu tượng hoặc đồ họa, cấu trúc hoặc giải quyết vấn đề. 

Cấu trúc khóa học và một bài giảng rõ ràng được điều chỉnh cho phù hợp với sinh viên sẽ 

cải thiện sự tương tác. Ví dụ về định dạng bài giảng theo Frederick (1986) gồm: bài giảng 

truyền thống (giảng một chiều), bài giảng tương tác (sinh viên được hỏi để bày tỏ ý kiến 

về chủ đề cụ thể), phương pháp giải quyết vấn đề hoặc nghiên cứu trường hợp với những 

tình huống thực tiễn được giảng viên nêu ra để giải quyết và giải thích cho nguyên lý 

chung, và những bài giảng ngắn với thời gian còn lại dành cho thảo luận. Tuy nhiên, để 

thành công, một vài kỹ năng và hành động sau cũng rất qua trọng: Nên quan tâm đến khả 

năng và sự cuốn hút của sinh viên.  

- Chuẩn bị một đề cương môn học chi tiết cho sinh viên 

- Dùng những ví dụ sinh động để giải thích cho ý của bài giảng 

- Kết nối các bài giảng mới với những bài trước đó 

- Đừng truyền đạt quá nhiều kiến thức 

- Khởi đầu và kết thúc bằng lời tổng kết ý 

- Hãy nhiệt tình trong giảng dạy 

- Nắm bắt được tâm trạng học tập của sinh viên. 

Những bài giảng “truyền thống” nên được bổ sung bằng các hoạt động như thực hiện dự 

án, thực tập phòng thí nghiệm, nghiên cứu thực địa, sinh viên kèm nhau, nghiên cứu 

trường hợp, thảo luận nhóm và những tiếp cận dựa vào nhu cầu khác. Một nguyên tắc 

quan trọng là những phương pháp giảng dạy nên hỗ trợ kết quả học tập mong muốn và 

phong cách học tập của sinh viên. Ví dụ, một cuộc thảo luận theo sau một bài giảng sẽ 

hiệu quả hơn để tạo ra một khung khái niệm mới. 
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1.2.6 Phản hồi và đánh giá việc học của sinh viên   

Thuật ngữ đánh giá bắt nguồn từ ad sedere- nghĩa là ngồi xuống bên cạnh. Hàm ý của nó 

là hướng dẫn và phản hồi đến người học. Phản hồi và đánh giá là một khía cạnh cơ bản 

của cuộc đời sinh viên và nó quan trọng để thúc đẩy việc học, nó tạo điều kiện để học 

phản ánh và tạo dựng việc học hành, và cũng quan trọng cho động lực học tập của họ 

(Hattie and Timperley, 2007; QAA, 2018). Sự đánh giá cũng giúp những người có liên 

quan khác, như người hướng dẫn, nhân viên quản lý và các nhà tuyển dụng trong tương 

lai, để họ có thể đánh giá những khía cạnh khác nhau của chương trình giáo dục, chẳng 

hạn sự phát triển của sinh viên, giá trị của những học phần chuyên biệt, và cả uy tín của 

cơ sở đào tạo.   

Có hai loại đánh giá chính: 

 Đánh giá quá trình (formative assessment): là sự đánh giá với mục đích phát triển, 

được thiết kế để giúp sinh viên học hiệu quả hơn bằng phản hồi trên hiệu suất học 

của họ và cách để họ cải thiện và/hoặc duy trì. Mục đích đánh giá là để học tập.     

 Đánh giá tổng kết (Summative assessment): Sự đánh giá này được dùng để thể 

hiện mức độ thành công của sinh viên so với các tiêu chí đánh giá, để đo lường kết 

quả học tập mong muốn của một học phần hay một mô-đun. Thông thường, trong 

đánh giá tổng kết, số điểm nhận được sẽ được tính vào kết quả cuối cùng của học 

phần/mô-đun. Mục đích là đánh giá việc học tập.  

Knight (2001) so sánh sự khác biệt giữa 2 loại đánh giá này (xem Bảng 1).  

Cần lưu ý xem kiểu đánh giá của mình rơi vào loại đánh giá tổng kết hay đánh giá quá 

trình (hoặc sử dụng phối hợp 2 kiểu)  

Bảng 1. Đánh giá tổng kết và đánh giá quá trình (Knight, 2001)  

Sự khác biệt  Đánh giá tổng kết  Đánh giá quá trình  

Bản thể học (lý thuyết 

về những tồn tại) và 

tri thức luận (lý 

thuyết làm thế nào để 

biết về sự tồn tại đó) 

Quan điểm thông thường cho 

rằng có một thực tế dễ dàng 

được biết đến thông qua việc 

sử dụng triệt để các phương 

pháp ‘khoa học’. 

Có sự liên kết về vấn đề giữa 

điều tồn tại và điều đã biết. Vì 

vậy, không có cách nào đúng về 

sự thật.  

Giả định về thành tích Thành tích có thể chuyển hóa 

qua lại với nhau. Những cách 

đánh giá tốt dự đoán được 

Chỉ có 1 sự chuyển giao học tập 

hạn chế nên không thể có yêu 

cầu mạnh mẽ về hiệu suất của 
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thành tích trong các thời điểm 

và bối cảnh khác nhau. 

người học trong các bối cảnh 

khác. Dữ liệu đánh giá không 

phải là dự toán tốt.  

Loại sản phẩm 

 

Lấy ‘dữ liệu’ làm nền tảng 

bảo đảm cho thành tích.  

Lấy phản hồi làm cơ sở để cải 

thiện thành tích. 

Sự ưu tiên  1. Là những phương pháp tin 

cậy để đo thành tích  

2. Tạo động lực cho người 

học 

3. Cung cấp thông tin để 

hướng dẫn việc học.   

1. Có ý kiến nhận xét để tạo cơ 

hội cho việc học tốt hơn  

2. Tạo động lực cho người học.  

Xử lý về thành quả 

học tập tổng quát của 

người học 

 

Chia nhỏ. Giả sử rằng thành 

tích tổng quát có thể được 

chia thành nhiều thành phần 

mà được đánh giá một cách 

đáng tin cậy. Điểm tổng cộng 

được coi là thước đo chính 

xác cho thành tích tổng quát.   

Sự phức tạp có các thuộc tính 

nổi bật, nghĩa là tổng thể thì sẽ 

lớn hơn việc cộng các thành 

phần lại. Thành tích tổng hợp 

phải được đánh giá như bản chất 

của nó.  

 

Thành tích nào cần 

được đánh giá nhất 

bằng cách này?  

Những hiểu biết và sự thể 

hiện có thể được nắm bắt dễ 

dàng bằng những phương 

pháp đánh giá ít can thiệp – 

tập trung, theo thông lệ, 

những thành tích bậc thấp 

hơn.  

Những thành tích phức hợp – 

những sự sáng tạo khác biệt, 

những đánh giá không lối mòn, 

‘những kỹ năng mềm’.  

Nhiều người nhầm lẫn giữa các kỳ thi với các bài tập học phần khi đánh giá thành phần 

và đánh giá tổng kết hoán đổi với nhau. Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra bằng hình thức viết 

có thể được dùng để đánh giá thành phần cũng như tổng kết. Việc đánh giá trong môn 

học thường được dùng như một công cụ để đánh giá tổng kết. Thành phần và tổng kết thể 

hiện mục đích của việc đánh giá hơn là phương pháp sử dụng.  
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Ở hầu hết các trường đại học, việc đánh giá thường rơi vào hai hạng mục chính: thi và 

đánh giá trong khóa học. Các cách tiếp cận điển hình trong 2 hạng mục này được trình 

bày ở Bảng 2.  

Bảng 2. Những cách tiếp cận điển hình dùng trong các cuộc thi và đánh giá trong khóa 

học. 

Thi Không được xem tài liệu-unseen paper (thi tiêu chuẩn) 

Được xem tài liệu-open book (sinh viên được mang tài liệu để sử dụng 

trong phòng thi) 

Đề thi cho biết trước- seen Paper (sinh viên được cho biết đề trước kỳ 

thi) 

Làm tiểu luận-single essay exam (làm trong 3 giờ với chủ đề đã chuẩn 

bị trước) 

Bài thi được mang đi-Take-away Paper (sinh viên được cho 2/3 ngày để 

làm bài thi) 

Thi vấn đáp 

Bài thi đánh giá ban đầu theo cấu trúc mục tiêu OSCE  

Câu hỏi tiểu luận- essay questions 

Câu hỏi ngắn-Short answer questions 

Thi thực hành và những hình thức tương tự-Practical and other 

performance testing approaches 

Dạng câu hỏi trắc nghiệm ví dụ chọn câu trả lời đúng, chọn đúng/sai, 

bắt cặp, v.v.- 

Đánh giá trong 

khóa học 

Báo cáo đề án-Project reports 

Báo cáo thực địa-Field work reports 

Báo cáo phòng thí nghiệm-Laboratory reports 

Danh mục đầu tư-Portfolios 

Ghi nhật ký-Reflective logs/Diaries 

Làm việc nhóm/đề án nhóm-Group work/group projects 

Trình bày trước lớp-Presentations 
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Tiểu luận-Essays 

Báo cáo-Reports 

Nhận xét đánh giá-Critical reviews 

Bài báo khoa học-Articles 

Các bài đánh giá ngắn-Reaction papers (đánh giá ngắn về những bài 

viết, được thực hiện thường xuyên suốt khóa học)  

Thiết kế bảng câu hỏi-Question setting (sinh viên cần phải xây dựng 

bảng câu hỏi và thiết kế công việc phù hợp với việc đánh giá một vấn 

đề) 

Câu hỏi trắc nghiệm-Objective questions 

Trả lời câu hỏi ngắn-Short answer questions 

Thực hành-Practicals 

Bài luận-Dissertations 

Làm phim video-Production of a video 

Làm tạp chí/bản tin/triển lãm/trò chơi-Production of a magazine / 

newsletter / exhibition / play 

Trong giáo dục ngày nay người ta thường hiểu rằng nghiên cứu và thực hành nhóm là 

hình thức dạy học tốt để sinh viên có thể học hỏi lẫn nhau- là hình thức học tốt đối với 

họ.  

Điểm quan trọng trong làm việc nhóm là sự giao tiếp – để trao đổi và phát triển thông tin, 

ý tưởng, và thực hiện. Điều này trái ngược với kiểu dạy truyền thống, hoặc ít nhất là các 

buổi hướng dẫn có kiểm soát, sự đối thoại diễn ra trong những môi trường giáo dục khác. 

Có cơ hội cho việc ‘cùng học’ (‘co-operative learning’) (McConnell, 1994), trong đó học 

cùng nhau là định hướng quá trình, nghĩa là các sinh viên liên quan sẽ tham gia vào quá 

trình giao tiếp xã hội và phải quan tâm đến quá trình đó, để đạt được kết quả như mong 

muốn. Nó liên quan đến con người làm việc trong các nhóm, có thể có ‘sản phẩm nhóm’ 

qua quá trình làm việc chung của sinh viên, và cũng có thể có ‘sản phẩm cá nhân’ thông 

qua việc sinh viên giúp đỡ nhau để giải quyết những mối quan tâm trong học tập của 

chính họ.  

Làm việc nhóm trong một chương trình học có thể sắp đặt để sinh viên tham gia cùng 

thời gian ở cùng một địa điểm, theo lịch họp mặt đã bố trí, và/hoặc hình thức ‘ảo’ 

(‘virtually’), dùng các nền tảng trực tuyến và các hình thức giao tiếp điện tử nếu phù hợp. 
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Thật sự đúng khi nói rằng có nhiều vấn đề đã nảy sinh nếu đánh giá việc học nhóm bằng 

hình thức học trực tuyến, làm việc trên một môi trường học phân tán, dù được hỗ trợ 

bằng công nghệ thông tin hay không. Những vấn đề quan trọng đối với sinh viên chính là 

sự thiên lệch và sự công bằng, cũng như lo ngại vấn đề đạo văn (plagiarism), hoặc chí ít 

là tín chỉ đạt được.    

Nhiều công việc nhóm, dù là trực tuyến hay trực tiếp, được đánh giá bằng hình thức trình 

bày trước lớp hoặc trình bày bằng áp phích (poster). Còn những công việc học khác thì 

được đánh giá theo kiểu ‘sản phẩm’ hữu hình được tạo ra như một phần của việc học. 

Việc đánh giá còn theo chủ đích rõ ràng dựa trên việc thể hiện nhóm với sự đóng góp của 

từng cá nhân trong nhóm. Sinh viên đánh giá lẫn nhau trên tinh thần sự đóng góp của 

từng cá nhân trong nhóm.  

Một nguyên tắc được chấp nhận rộng rãi dùng cho việc đánh giá sự đóng góp nhóm là 

dùng thang điểm 4 hoặc 5 (McConnell, 1994). Tất nhiên là các giá trị thang đo này phải 

được công bố cho sinh viên hiểu rõ về các điều khoản và thỏa thuận về những gì họ có 

liên quan trong bối cảnh học tập nhất định (lưu ý: ‘trung bình’ ở đây có nghĩa là ‘khá 

giống với các sinh viên khác trong nhóm’): 

1. cho ‘sinh viên có đóng góp chủ yếu’ 

2. cho ‘sinh viên có đóng góp trung bình’ 

3. cho ‘sinh viên có đóng góp dưới mức trung bình’ 

4. cho ‘sinh viên không có đóng góp nào’ cho công việc này.  

Phương pháp đánh giá này giúp sinh viên đạt được một chuẩn đầu ra cụ thể. Các trường 

đại học thường sử dụng các phương pháp đánh giá tổng kết vào cuối học phần, nhưng 

những phương pháp đánh giá khác sẽ phù hợp hơn trong việc khuyến khích học tập và 

đánh giá chuẩn đầu ra đã được xác định. Ví dụ, nếu chúng ta muốn đánh giá kỹ năng 

phòng thí nghiệm của sinh viên, việc đánh giá bằng cách quan sát thao tác của sinh viên 

có lẽ sẽ phù hợp hơn. Nếu chúng ta muốn đánh giá kỹ năng giao tiếp của sinh viên, cho 

sinh viên trình bày trước lớp sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nếu chúng ta muốn sinh viên thể 

hiện khả năng lập luận và phản hồi, thì một bài luận ngắn hoặc bài nhận xét đánh giá sẽ 

rất phù hợp. Những công cụ điện tự dùng để đánh giá và phản hồi ngày càng được sử 

dụng rộng rãi hơn. Nó mở rộng khả năng và cơ hội để phản hồi nhanh chóng, nhưng cũng 

như các phương pháp đánh giá khác, nó cũng có những ưu khuyết điểm khác nhau.        

Theo QAA (2018), 10 nguyên tác hướng dẫn để đánh giá học phần như sau:  

1. Những phương pháp và tiêu chí đánh giá phù hợp với chuẩn đầu ra và các hoạt 

động giảng dạy.  

2. Việc đánh giá phải đáng tin cậy, nhất quán, vô tư và hợp lệ. 
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3. Việc đánh giá phải mang tính tiếp cận toàn diện. 

4. Đánh giá phải bao quát và công bằng. 

5. Việc đánh giá phải rõ ràng và minh bạch. 

6. Việc đánh giá và phản hồi phải có mục tiêu và hỗ trợ cho quá trình học. 

7. Đánh giá phải đúng thời gian. 

8. Việc đánh giá phải hiệu quả và kiểm soát được. 

9. Sinh viên phải được hỗ trợ và sẵn sàng cho việc đánh giá. 

10. Đánh giá khuyến khích tính toàn vẹn trong học tập. 

1.3 Chuẩn đầu ra chung cho chương trình thạc sĩ trong dự án SSNS 

Đối với sinh viên trong dự án SSNS, sau khi học xong chương trình thạc sĩ họ có thể: 

 Mô tả tình trạng quá khứ, hiện tại và xu hướng của việc sản xuất hàng thủy sản, 

thương mại, và sức tiêu thụ ở quy mô quốc gia cũng như toàn cầu.  

 Mô tả tầm quan trọng và vai trò của thủy sản đối với an ninh thực phẩm và dinh 

dưỡng từ quy mô gia đình, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu  

 Phát triển những biện pháp bảo tồn và sử dụng nguồn tài nguyên thủy sản một 

cách thông minh  

 Thiết kế và mô tả các hệ thống sản xuất thủy sản khác nhau  

 Phát triển và mô tả những phương pháp khác nhau trong chế biến thủy sản và sự 

phát triển sản phẩm mới  

 Xác định những vấn đề trong chuổi giá trị ngành hàng thủy sản, bao gồm các khâu 

sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm  

 Đề xuất những giải pháp bền vững cho những vấn đề cụ thể dựa trên điều kiện địa 

phương  

1.3.1 Quản trị nội bộ 

Việc xác định về số bài giảng cho mỗi tín chỉ, số tín chỉ cho mỗi môn học, phân bổ giữa 

lý thuyết và thực hành, v.v. 

 Những yêu cầu cho bằng cấp thạc sĩ 

 Tổng cộng 48 tín chỉ (bao gồm 24 tín chỉ các môn học và 24 tín chỉ luận văn tốt 

nghiệp) 

 Mỗi môn (học phần) có thể từ 1-3 tín chỉ 

 Một tín chỉ tương được với 15 giờ (1 giờ/tuần) lý thuyết hoặc 3 giờ thực hành  

 6-12 học phần là đủ cho 1 chương trình đào tạo thạc sĩ, tương đương 24 tín chỉ 

1.4 Những học phần bắt buộc 
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Là những môn học cơ bản, đòi hỏi mọi sinh viên phải học để hoàn tất chương trình thạc 

sĩ.  Chúng được gọi là những môn bắt buộc. Những môn học này cung cấp kiến thức thiết 

yếu và những kỹ năng cần cho những lĩnh vực chuyên ngành đó. Ví dụ, trong số những 

môn đã được các giảng viên (trong chương trình SSNS) biên soạn từ trước đến nay, 

những môn sau đây được xác định là những môn bắt buộc: 

 Thủy sản bền vững và dinh dưỡng của con người 

 Chuỗi giá trị ngành hàng thủy sản (sản xuất, thương mại, và tiêu thụ sản phẩm) 

 An toàn thực phẩm và chứng nhận trong thủy sản  

Tương tự, mỗi trường thành viên trong Dự án sẽ chọn vài môn học làm môn bắt buộc, rồi 

tham vấn với giảng viên, học viên, và những người có liên quan khác. 

1.5 Những học phần tự chọn 

Những môn này rất đa dạng, và học viên không cần phải học tất cả chúng, nhưng họ có 

thể chọn những môn đáp ứng được các định hướng riêng của họ. Những môn này trang bị 

thêm những kiến thức trong lĩnh vực chuyên ngành. Ví dụ, trong những môn các giảng 

viên (trong dự án SSNS) đã biên soạn từ trước tới nay, các môn tự chọn gồm:   

 Quản lý ngành thủy sản  

 Sản xuất thủy sản sạch  

 Công trình nuôi thủy sản 

 Phát triển và đổi mới sản phẩm thủy sản, v.v. 

 Sản xuất giống thủy sản 

 Công nghệ thức ăn và dinh dưỡng nuôi thủy sản  

 Quản lý sức khỏe động vật thủy sản 

 Phương pháp nghiên cứu, thống kê, và vấn đề đạo đức trong thủy sản 

 Sản phẩm thủy sản và môi trường 

 V.v. 

Tất cả những môn học trên, mà những giảng viên tham gia Dự án đã biên soạn, được xem 

là thuộc nhóm tự chọn.  Cũng cần tham vấn thêm với giảng viên, học viên và các bên liên 

quan khác để xem xét kỹ lưỡng danh sách các môn này.  

1.6 Danh sách các tài liệu hỗ trợ cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

1.6.1 Sách học thuật 

 Water Quality in Ponds for Aquaculture by C.E. Boyd, Auburn University., 

Aquaculture Engineering 2nd Edition by Odd-Ivar Leekang, Wiley-Blackwell 

 Seafood and Aquaculture Marketing Handbook by C. Engle, K. Kwamena 

Quangrainie and M. M. Dey, Wiley-Blackwell 
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 Statistics for Aquaculture by Ram C. Bhujel, Wiley-Blackwell. 

 

1.6.2 Tạp chí khoa học 

 Food Science & Nutrition 

 Fish and Fisheries 

 Aquaculture 

 Aquaculture Research 

 Aquaculture Nutrition 

 Reviews in Fisheries Science and Aquaculture 

 Reviews in Aquaculture 

 Aquacultural Engineering 

 Aquaculture, Economics, and Management 

 Journal of World Aquaculture Society 

 Etc. 

1.6.3 Tạp chí thời sự chuyên ngành 

 Aquaculture Magazine of the World Aquaculture Society 

 Global Aquaculture Advocate 

 Aqua Culture Asia Pacific 

 AquaFeed 

 etc. 

1.6.4 Nguồn tài liệu trực tuyến và các cơ quan phát triển  

 FAO – Fisheries Department (http://www.fao.org/fishery/en) 

 Globefish 

 Fishbase 

 WorldFish (https://www.worldfishcenter.org/ 

 NACA (www.enaca.org) 

 SEAFDEC 

 Khác  

1.6.5 Các hội và hiệp hội nghề nghiệp 

 World Aquaculture Society (WAS) and its regional/country branches 

 Asian Fisheries Society (AFS) 

 National Associations 

http://www.fao.org/fishery/en
https://www.worldfishcenter.org/
http://www.enaca.org/
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2. Hướng dẫn cho giảng viên 

2.1 Lập kế hoạch 

Sắp xếp theo cấu trúc có nghĩa là lập kế hoạch một học phần để các chuẩn đầu ra, sự 

đánh giá và các hoạt động học tập phải tương thích nhau.  

Để đảm bảo cho việc cấu trúc một học phần cụ thể, nguyên lý chính là cần xác định: 

1. Bạn muốn sinh viên học được điều gì? 

2. Phương pháp giảng dạy nào sẽ được bạn sử dụng để giúp học viên đạt được chuẩn 

đầu ra? 

3. Công việc và tiêu chí đánh giá nào sẽ thể hiện được sinh viên đạt được chuẩn đầu 

ra? 

 Để việc giảng dạy đạt chất lượng cao, điều quan trọng là phải lập kế hoạch cho học phần 

dựa vào cơ sở vật chất có sẵn và các điều kiện khác như:  

1. Những học phần sẵn có: thời gian, giảng viên, điều kiện kinh tế, trang thiết bị của 

phòng học (cho việc giảng dạy, thi cử, phòng thí nghiệm, v.v.)   

2. Phòng thí nghiệm có sẵn, những trang thiết bị làm việc ở hiện trường, các kỳ dã 

ngoại 

3. Giảng viên thỉnh giảng 

4. Số lượng sinh viên 

5. Những công cụ điện tử 

6. Tài liệu có sẵn  

7. Nền tảng kiến thức của sinh viên: kiến thức và kỹ năng (thực tiễn và khái quát) 

2.2 Giảng dạy/thành tựu 

Không có phương pháp dạy nào tốt nhất cho toàn thế giới; tuy nhiên, sự phù hợp giữa 

chuẩn đầu ra, chiến lược giảng dạy và phương pháp đánh giá phải được thiết lập như 

được nêu ở chương 1.3. Kiểu bài giảng truyền thống có thể được bổ sung hoặc thay thế 

bằng phương pháp học năng động hơn của sinh viên. Như một phần của việc phát triển 

chương trình đào tạo thạc sĩ ở dự án SSNS, một bộ câu hỏi được gửi đến các cán bộ 

giảng dạy và các điều phối viên của chương trình đào tạo tương ứng tại châu Âu và châu 

Á. Bộ câu hỏi này bao gồm những câu hỏi liên quan đến phương pháp giảng dạy và đánh 

giá. Nói chung, việc khảo sát bằng bảng câu hỏi như vậy đưa ra hướng dẫn rõ để xác định 

“thực hành tốt nhất” cho phương pháp giảng, để tăng cơ hội việc làm và học tập cho học 

viên. “Dự án nghiên cứu tốt nghiệp phối hợp với doanh nghiệp”, “Nghiên cứu trường 

hợp” và “Thực hành phòng thí nghiệm” là những phương thức quan trọng nhất trong triển 

vọng về khả năng nghề nghiệp. Từ quan điểm trong học tập, cả “dự án nghiên cứu tốt 
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nghiệp phối hợp với doanh nghiệp” và “thực hành phòng thí nghiệm” được liệt kê trong 

nhóm 3 phương pháp giảng dạy dẫn đầu. Thêm vào đó, ban điều hành cũng liệt ra “học 

dựa vào giải quyết vấn đề” cũng là một phương pháp dạy phù hợp. Cả 3 phương pháp 

dạy (dự án nghiên cứu tốt nghiệp phối hợp với doanh nghiệp, học dựa vào giải quyết vấn 

đề và nghiên cứu trường hợp đã tạo cho sinh viên một cơ hội để áp dụng những kiến 

thức, phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin (xem thêm ở Hình 5 ở mức độ hành vi trí 

tuệ theo thang đo Bloom). Để tạo mối quan hệ về nghề nghiệp rõ ràng cho sinh viên, và 

cũng để mở rộng khái niệm về nghề nghiệp cho họ, cần đưa những thuật ngữ về kỹ năng 

và năng lực mà nhà tuyển dụng dùng vào phần mô tả học phần cũng như chuẩn đầu ra 

của nó. Thuật ngữ thường dùng trong nghiên cứu và quảng cáo vị trí công việc học thuật 

là: tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, năng lực cá nhân, 

kỹ năng giao tiếp và nhận thức về thương mại. Những hoạt động học tập mà kích hoạt 

những kỹ năng này thì liên quan đến việc phát triển khả năng tranh luận, phản ánh, đánh 

giá, v.v. thông qua thảo luận nhóm, phản biện bài viết khoa học, hoặc giải quyết tình 

huống, lập dự án, thiết kế thí nghiệm, phân tích dữ liệu, trình bày số liệu, v.v.  

Những tài liệu cần đọc thêm liên quan đến phương pháp giảng dạy năng động (Freeman 

et al., 2014) là: làm việc nhóm (Chang and Brickman, 2018; Hammar Chiriac, 2014), 

nghiên cứu trường hợp (Bonney, 2015), giải quyết tình huống (Allen and Tanner, 2003; 

Hmelo-Silver, 2004), mô hình lớp học đảo ngược (Giannakos, et al., 2014) và sử dụng 

các công cụ kỹ thuật số chẳng hạn học dựa vào trò chơi (game-based learning) (Li and 

Tsai, 2013). 

2.3 Đánh giá 

Một trong những khó khăn nhất khi đánh giá là cần phân biệt rõ giữa đánh giá cho mục 

đích nhận được phản hồi và hỗ trợ sinh viên học (đánh giá quá trình), và đánh giá cho 

mục đích xếp hạng thành tích của sinh viên (đánh giá tổng kết).   

Để chọn một phương pháp đánh giá phù hợp, cần phải xem xét những giá trị tương đối về 

thuận lợi và khó khăn của sinh viên và người hướng dẫn, cũng như việc đánh giá đúng và 

tin cậy trong trường hợp mình lựa chọn. Trong quá trình đánh giá, những để xuất trong 

cuốn (Nightingale et al., 1996) là rất hữu dụng. Nightingale et al. (1996) đã xác định tám 

nhóm chuẩn đầu ra lớn (liệt kê dưới đây), và đề nghị những phương pháp đánh giá thích 

hợp cho mỗi nhóm. 

2.4 Tư duy phản biện và đánh giá  

Tư duy phản biện và đánh giá bao gồm cả việc phát triển khả năng tranh luận phản ánh, 

nhận xét, đánh giá, phán xét. Những kỹ năng này có thể được dạy thông qua các hoạt 

động sau: 
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 Tiểu luận  

 Báo cáo  

 Bài báo khoa học  

 Thư tư vấn về…..(chính sách, vấn đề y tế cộng đồng)   

 Trình bày trường hợp cho một nhóm quan tâm  

 Chuẩn bị bài tóm tắt cho một cuộc họp cụ thể   

 Phản biện sách/bài báo cho tạp chí   

 Viết bài báo tin tức cho báo nước ngoài  

 Nhận xét một bài báo nói về quan điểm lý thuyết  

2.5 Giải quyết tình huống và lập kế hoạch  

Giải quyết tình huống và lập kế hoạch bao gồm xác nhận và xác định vấn đề, đặt vấn đề, 

phân tích dữ liệu, xem xét, thiết kế thí nghiệm, lập kế hoạch, sử dụng thông tin. Những 

kỹ năng này có thể dạy bằng các hoạt động sau: 

 Kịch bản vấn đề  

 Làm việc nhóm  

 Vấn đề thực tế  

 Chuẩn bị một tiểu ban báo cáo tham vấn   

 Dự thảo một bản báo cáo thực tế?  

 Phân tích tình huống  

2.6 Thực thi các bước và kỹ thuật thực hiện  

Thực thi các bước và kỹ thuật thực hiện bao gồm Tính toán, đọc tài liệu, dùng thiết bị, 

theo quy trình hướng dẫn phòng thí nghiệm, theo sát các giao tức, thực hiện hướng dẫn. 

Những kỹ năng này có thể dạy bằng những hoạt động sau: 

 Trình diễn  

 Đóng vai   

 Làm phim video  

 Làm poster   

 Báo cáo phòng thí nghiệm  

 Chuẩn bị một bản hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị, cho từng nhóm đối tượng 

cụ thể  

 Quan sát thực hành chuyên môn mô phỏng hoặc thực tế. 

2.7 Quản lý và phát triển bản thân  
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Quản lý và phát triển bản thân bao gồm Làm việc nhóm, làm việc độc lập, học độc lập, tự 

định hướng, quản lý thời gian, quản lý công việc, tổ chức công việc. Những kỹ năng này 

có thể dạy bằng các hoạt động sau: 

 Đọc tạp chí   

 Hồ sơ năng lực   

 Thỏa thuận học tập  

 Làm việc nhóm  

 

2.8 Đánh giá và quản lý thông tin 

Đánh giá và quản lý thông tin bao gồm Nghiên cứu, điều tra, diễn dịch kết quả, tổ chức 

thông tin,, xem xét và diễn giải thông tin, thu thập số liệu, tìm và quản lý nguồn thông 

tin, quan sát và dịch thuật. Những kỹ năng này có thể  dạy bằng cách: 

 Thư mục chú thích   

 Làm dự án   

 Luận án   

 Công việc ứng dụng   

 Vấn đề ứng dụng   

2.9 Thể hiện kiến thức và sự hiểu biết 

Thể hiện kiến thức và sự hiểu biết bao gồm nhớ lại, mô tả, tường thuật, kể lại, nhận biết, 

xác định, liên hệ và mối liên quan đến nhau. Những kỹ năng này có thể dạy bằng các hoạt 

động sau: 

 Thi tự luận   

 Thi vấn đáp   

 Bài tiểu luận   

 Báo cáo   

 Nhận xét về sự chính xác của một bộ hồ sơ   

 Điều chỉnh mục bách khoa toàn thư   

 Viết phản hồi cho câu hỏi của khách hàng   

 Câu hỏi trả lời ngắn ( có thể là viết trên giấy hoặc trên máy tính) 

2.10 Thiết kế, sáng tạo, thực hiện  

Thiết kế, sáng tạo, biểu diễn bao gồm tưởng tượng, hình dung, thiết kế, sản xuất, sáng 

tạo, đổi mới, thực hiện. Các kỹ năng này có thể được huấn luyện thông qua các hoạt động 

như: 
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 Hồ sơ năng lực   

 Thực hiện   

 Thuyết trình   

 Dự án giả định  

2.11 Giao tiếp   

Giao tiếp gồm một và hai chiều; giao tiếp nhóm, giao tiếp bằng lời nói, giao tiếp bằng 

văn bản và không bằng lời. Tranh luận, mô tả, vận động, phỏng vấn, đàm phán, trình bày, 

sử dụng những dạng thức văn bản cụ thể. Các kỹ năng này có thể được huấn luyện thông 

qua các hoạt động như:  

 Trình bày văn bản  

 Thuyết trình  

 Bài tập nhóm   

 Thảo luận/ tranh luận/đóng vai   

 Tham gia vào một “phiên tòa truy vấn”  

 Thuyết trình trước máy quay phim   

 Quan sát sự thực hành chuyên môn mô phỏng hoặc thực tế  

2.12 Thực hiện đánh giá    

Đánh giá cung cấp một chu trình phản hồi đánh giá (Hounsell et al., 2006) mà có thể 

cung cấp thông tin đến những người tham gia giảng dạy và bản thân giảng viên về những 

khía cạnh khác nhau của việc giảng, việc học và việc đánh giá rằng nó diễn ra tốt hoặc 

không đáp ứng được mong đợi/ yêu cầu của giảng viên cũng như sinh viên (Hình 6). 

Điều này, như đã được đề cập ở nhiều nghiên cứu, cần chỉ ra sự chênh lệch giữa nhận 

định giữa giảng viên và sinh viên về kinh nghiệm chung của họ đối với việc học, dạy và 

quá trình đánh giá (Crook et al., 2006; Williams, 2005; Stefani et al., 1997). 
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Hình 6. Đánh giá hay thực hiện quy trình đánh giá (Nguồn: PTT on curriculum from 

Cambridge slide share resources). 

Có 3 nguồn nguyên tắc của phản hồi được nhận biết rộng rãi trong đánh giá việc giảng 

dạy:  

1. Phản hồi từ sinh viên 

2. Phản hồi từ giảng viên khác và ban chuyên môn, gồm cả những người đánh giá 

bên ngoài  

3. Phản hồi tự tạo  

Để tạo ra phản hồi có hệ thống và mạnh mẽ đối với chiến lược giảng dạy đã phát triển, 

cần sử dụng ít nhất 2 trong 3 nguồn kể trên, vì mỗi nguồn đều có những điểm mạnh và 

điểm hạn chế của nó. Ví dụ: phản hồi từ sinh viên cung cấp những nhìn nhận trực tiếp về 

nhận thức của người học và thực tế họ là nhóm có liên quan tốt nhất để nhận xét về 

những vấn đề như sự rõ ràng trong trình bày, tài liệu, quyền sử dụng cơ sở vật chất, 

phương pháp đánh giá và sự hữu ích của thông tin phản hồi. Ngược lại, đồng nghiệp sẽ 

nhận xét hợp lý hơn về tính phù hợp của mục tiêu học phần, nội dung cấu trúc của nó, 

thiết kế và phương pháp giảng, phương pháp đánh giá. Cuối cùng, phản hồi tự tạo sẽ có 

giá trị vì nhấn mạnh được những điều có hiệu quả và ngược lại giúp thay đổi những thứ 

chưa hiệu quả (Ramsden and Dodds, 1989). 

2.13 Phản hồi từ sinh viên  

Chu kỳ Học tập, 

Giảng dạy và 

Đánh giá 

Lên Kế 

hoạch 

Ý định học 

tập 

Đầu vào 

Tiêu chí 

thành công 

Hoạt động 

học tập 

Phản hồi 

quá trình 

Đánh giá ngang 

hàng, Tự đánh 

giá và Đánh giá 

Nâng cao 
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Mặc dù nhiều phương pháp thu nhận phản hồi có thể được triển khai, cách thông thường 

nhất để đánh giá khóa học và việc giảng dạy là việc sử dụng bảng câu hỏi cho sinh viên 

khi kết thúc khóa học. Bảng câu hỏi này có thể phối hợp với việc thảo luận trực tiếp 

thông qua một ủy ban bao gồm sinh viên và đại diện của giảng viên. Ngoài ra, có thể thu 

nhận phản hồi qua trao đổi thường ngày trong những lúc thực hành, hướng dẫn, hoặc qua 

mức độ tham gia lớp học của sinh viên, qua việc phân bố phổ điểm, qua việc chọn lựa 

của sinh viên giữa các chủ đề bài tập.    

Như Marsh and Roche (1993) đã nêu và nhận xét của Rowley (2003), mục tiêu của việc 

thu thập phản hồi của sinh viên là nên nắm bắt một trong những điều sau:   

 Phản hồi cho khoa/bộ môn để có thể cải thiện việc giảng dạy; 

 Một thước đo về sự hiệu quả giảng dạy sẽ được sử dụng trong công tác nhân sự và 

quyết định hành chính; 

 Thông tin cho sinh viên để họ chọn môn học và giảng viên; và  

 Một kết quả hay một sự mô tả quá trình trong nghiên cứu về giảng dạy. 

  Có 4 mục tiêu khác cũng khá quan trọng là:  

 Để cung cấp chứng cứ kiểm định mà sinh viên có cơ hội nhận xét về các môn họ 

học, và những số liệu đã thu thập giúp có hành động cụ thể để nâng cao chất lượng 

giảng dạy. 

 Để khuyến khích sinh viên phản ánh về việc học của họ, và nhờ đó nâng cao nhận 

thức của họ về quá trình học của bản thân, đồng thời là những yếu tốt dẫn đến kết 

quả tốt hoặc xấu theo cái cách họ phát triển sự canh tranh trong học tập.   

 Cung cấp cho sinh viên, như là những khách hàng, cơ hội để bày tỏ mức hài lòng 

của họ về việc học.  

 Để đối sánh giữa các đơn vị đào tạo và tạo ra những chỉ thị khác về chất lượng, 

góp phần vào giá trị của nhà trường trên thị trường giáo dục.  

Loại thông tin thu thập trong bảng câu hỏi cho sinh viên thường là liên quan đến đánh giá 

tổng kết và vì thế chúng được thu thập vào cuối của khóa học hay học phần.  

Hành động dựa vào phản hồi của sinh viên- Khi số liệu đã được thu thập và phân tích, 

điều quan trọng là cần thông báo cho sinh viên biết về vài phần của bản phân tích đó. 

Như vậy, sinh viên sẽ có lợi khi biết được thầy cô sẽ dùng thông tin đó như thế nào và 

chúng có thể được dùng như một hướng dẫn để sinh viên của thiện kỹ năng của họ.    

2.14 Phản hồi từ đồng nghiệp  

Phản hồi từ đồng nghiệp là vô cùng có ý nghĩa: đồng nghiệp giảng viên có chuyên môn 

và kinh nghiệm rất phù hợp để cải thiện những môn hiện hữu hoặc môn học mới. Nhận 

xét của đồng nghiệp bao quát nhiều khía cạnh từ việc đánh giá sinh viên, phát triển 



 

28 

 

phương tiện giảng dạy, thiết kế chương trình đào tạo và giảng trong phòng thí nghiệm 

cũng như ở thực địa. Ngoài ra, nhận xét của đồng nghiệp còn khuyến khích sự giao tiếp 

và hợp tác giữa giảng viên với nhau. Trước đây thuật ngữ ‘nhận xét của đồng nghiệp’ về 

việc giảng dạy bị giới hạn trong những tình huống một giảng viên dự lớp của một giảng 

viên khác, nhằm mục đích nhận xét đánh giá về kỹ năng giảng. Tuy nhiên, ‘nhận xét của 

đồng nghiệp’ có thể được tinh chỉnh để giải quyết những hoạt động đánh giá khác như 

phê bình một đề cương môn học hay tư liệu giảng dạy.  Năm khía cạnh về giảng dạy sau 

đây có thể cung cấp một khung sườn để phát triển tiêu chí cần quan tâm khi thực hiện 

việc nhận xét đồng nghiệp:   

1. Tiếp cận phương pháp giảng dạy có ảnh hưởng, thúc đẩy và truyền cảm hứng cho 

sinh viên học tập.  

2. Phát triển chương trình đào tạo và các phần hỗ trợ mà phản ảnh được yêu cầu của lĩnh 

vực đào tạo 

3. Tiếp cận phương pháp đánh giá và phản hồi mà thúc đẩy việc học độc lập  

4. Tôn trọng và hỗ trợ sự phát triển của từng sinh viên  

5. Coi trọng những hoạt động học thuật có ảnh hưởng và thúc đẩy việc học và dạy. 

Thu thập phản hồi từ đồng nghiệp có thể được áp dụng để xem xét tư liệu giảng dạy học 

phần và đề cương chi tiết môn học. Vài đề xuất về câu hỏi để thu thập phản hồi như sau: 

về tổng thể, làm sao để một học phần có ảnh hưởng tốt? Học phần có phản ánh được các 

tiêu chuẩn chung của bộ môn đã đề ra và quan trọng hơn là của toàn khoa (sector-wide) 

không? Mục tiêu học phần đáp ứng mục tiêu của toàn bộ chương trình đào tạo ra sao? 

Các bài tập có thích hợp với mục tiêu của học phần và với sinh viên không?  

Thu thập phản hồi từ đồng nghiệp cũng có thể thực hiện qua việc quan sát lớp học (dự 

giờ). Việc quan sát lớp học của đồng nghiệp có thể tạo một nguồn thông tin có giá trị cả 

về mục tiêu phát triển lẫn mục tiêu đánh giá. Khuyến cáo rằng việc quan sát nên được 

thông qua trước bằng cách tham vấn với thành viên của đội ngũ cán bộ giảng dạy môn 

học, để bảo đảm rằng người nhận xét nắm rõ cần quan sát cái gì. Người quan sát cũng 

cần được biết về mục tiêu của môn học và nội dung bài của buổi giảng. Vì thế, cần có 

một buổi họp trước khi tiến hành xem xét đánh giá để người được nhận xét có cơ hội để 

giải thích về nội dung giảng dạy và giải thích về mục tiêu của buổi dạy. Ngoài ra, việc 

này cũng là cơ hội để thảo luận về tiêu chuẩn hữu ích và tương thích của nhận xét đánh 

giá, và chúng sẽ được sử dụng khi quan sát lớp học.       

Khuyến cáo nên kết hợp 2 hình thức phản hồi bằng lời nói và văn bản sau khi dự quan sát 

lớp học. Phản hồi bằng lời tạo cơ hội để thảo luận trong khi phản hồi bằng văn bản giúp 

người được nhận xét có hồ sơ để có thể phản ánh thêm về nội dung buổi giảng.    
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Các câu hỏi điển hình được đặt ra thông qua việc quan sát lớp học, liên quan đến thiết kế 

nội dung bài giảng, hình thức thuyết giảng và sự rõ ràng của bài giảng, sự đáp ứng của 

môn học, mức độ tham gia của cả đội ngũ cán bộ giảng dạy lẫn sinh viên.  

Mặc dù việc quan sát lớp học có thể làm cho giảng viên nản chí, quá trình này nên được 

xem là một phần của quá trình phát triển cho bất kỳ học phần nào, mà mục đích chính là 

hỗ trợ sự cải thiện việc giảng dạy.  
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Phụ lục 

Ví dụ về  phát triển chương trình gồm có đề cương và kết quả  

 

VIỆN CÔNG NGHỆ CHÂU Á 

TRƯỜNG MÔI TRƯỜNG, NGUỒN LỢI VÀ PHÁT TRIỂN  

 

ED71.xx Môn học: Kinh doanh thủy sản bền vững   2(2-0) 

Học kỳ: Tháng 1 

 

Mục tiêu: Các sản phẩm thủy sản là mặt hàng được giao dịch nhiều trên thị trường trong 

nước và toàn cầu. Sản xuất, chế biến và kinh doanh thủy sản là những hoạt động mang 

tính thương mại và toàn cầu hóa cao, dẫn đến cạnh tranh gay gắt hơn trước. Gần đây, các 

yêu cầu pháp lý ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn và thường phức tạp hơn. Khóa học 

này cung cấp cho sinh viên các công cụ quản lý kinh doanh Thủy sản thực tế trong sản 

xuất, chế biến, kiểm soát chất lượng và tiếp thị các sản phẩm Thủy sản ở cả thị trường địa 

phương và toàn cầu để đảm bảo tính bền vững lâu dài của sản xuất thủy sản. 

Kết quả học tập:  

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể: 

 xác định các loại sản phẩm thủy sản phù hợp để kinh doanh 

 khám phá thị trường địa phương và quốc tế cho các sản phẩm thủy sản 

 áp dụng các biện pháp an toàn thủy sản và quy trình chứng nhận 

 thực hiện phân tích chi phí - lợi ích của hoạt động kinh doanh Thủy sản 

 xây dựng kế hoạch kinh doanh để khởi nghiệp kinh doanh thủy sản 

Yêu cầu đầu vào: Không 

Đề cương khóa học:  

I. Giới thiệu 

1. Lĩnh vực kinh doanh thủy sản 

2. Cung cấp thực phẩm trên thế giới vào năm 2050 & xu hướng trong chuỗi cung 

ứng thực phẩm 

3. Khởi nghiệp trong ngành thủy sản 
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4.  Các sản phẩm thủy sản (cá sống, tươi sống và đã qua chế biến) 

5.  Thương mại thủy sản quốc tế 

II. Bối cảnh kinh doanh thủy sản 

1. Nguồn lực và thể chế tài chính 

2. Đầu vào và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật  

3. Nghiên cứu và phát triển 

4. Các yêu cầu và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế 

III. Khách hàng, người tiêu dùng và phát triển sản phẩm 

1. Thị trường: nội địa và quốc tế  

2. Hành vi và kỳ vọng của người tiêu dùng  

3. Khủng hoảng lương thực, nỗi sợ hãi về thực phẩm của khách hàng 

4.  Phát triển và triển khai sản phẩm mới 

IV. Chứng nhận và tiêu chuẩn ngành 

1.  Nguyên tắc chứng nhận 

2. Chứng nhận so với thương hiệu 

3. Tổng quan về các loại iêu chuẩn chính 

4. Tiêu chuẩn hải sản hữu cơ 

5. Tiêu chuẩn thương mại công bằng và truy xuất nguồn gốc 

6. Tiêu chuẩn ngành (ASC, MSC, GLOBALGAP, v.v.) 

7. Tiêu chuẩn ISO (ISO 9000, 14001, 22000) 

V. Phân tích chi phí-lợi nhuân 

1. Chi phí, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng 

2. Lập ngân sách một phần của các doanh nghiệp thủy sản 

3. Tỷ lệ lợi ích - chi phí 

4. NPV, IRR, Thời gian hoàn vốn, v.v. 

5. Ra quyết định / lựa chọn doanh nghiệp phù hợp 

VI. Lập kế hoạch và kinh doanh thủy sản 

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh 
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2. Quản lý nhân sự và xây dựng đội ngũ 

3. Quản lý hợp tác xã /hợp đồng canh tác (cụm, nhóm nông dân, v.v.) 

4. Các giai đoạn thực hiện 

5. Kế hoạch giám sát và đánh giá thường xuyên 

6. Bài học kinh nghiệm và cải tiến liên tục 

7. Mở rộng và tăng trưởng 

Thí nghiệm:  

1. Kiểm tra cảm quan các mặt hàng thủy sản 

2. Kiểm tra vi sinh vật các mặt hàng thủy sản 

Thực địa:  

1. Trang trại nuôi cá – Cá vược, rô phi, tôm  

2. Cơ sở chế biến thủy sản 

3. Chợ cá - bến cá, làng truyền thống và siêu thị 

Nghiên cứu điểm: 

1. Kinh doanh trại giống cá rô phi – Trang trại Nam Sai, Prachinburi 

2. Trang trại nuôi tôm - Trang trại Sib Saen, Chonburi 

3. Trang trại Sib Saen – Tỉnh Chachoengsao 

4. Trang trại nuôi cá vược - Trang trại Song Sawang, Chacheongsao 

Tham khảo:  

Sách giáo khoa: Không có sách giáo khoa được chỉ định, nhưng ghi chú bài giảng sẽ 

được cung cấp 

 Sách tham khảo: 

1. Bhujel, R.C. 2014. A Manual for Tilapia Business Management. CABI 

Publishing. 216 p. 

2. Engle, C. 2010. Seafoodculture Economics and Financing: Management and 

Analysis, Wiley-Blackwell. 272 p.  

3. Leung, PS. and Engle, C.R. 2006. Shrimp Culture: Economics, Market, and 

Trade. Wiley-Blackwell. 335 p. 
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4. Washington, S., and Ababouch, L., 2011. Private standards and certification in 

fisheries and aquaculture. Current practice and emerging issues. FAO. 181 p. 

Tạp chí: 

1. Aquaculture economics: An overview, Springer 

2. Aquaculture Economics & Management, Taylor & Francis 

3. Global Aquaculture Advocate magazine, Global Aquaculture Alliance, USA 

4. Aqua Culture Asia Pacific magazine, Corporate Media Services, Singapore 

5. Aquaculture Magazine by World Aquaculture Society, USA 

6. Aquaculture Asia by NACA, Bangkok 

 

Phương pháp dạy và học: Bài giảng, thực địa, nghiên cứu điểm và thuyết trình (mô tả 

chi tiết ở dưới) 

Phân bổ thời gian: 

 Bài giảng = 15 h. 

Thực địa  = 8 hrs x 3 days 

Bài tập nghiên cứu điểm = 8 h. (1 ngày) 

Tự nghiên cứu = 50 h. 

Đánh giá:   

Nghiên cứu điểm và thuyết trình 1 = 20%; Nghiên cứu điểm và thuyết trình 2 (Chuyến) = 

20%; Kiểm tra giữa kỳ = 20%; và kiểm tra cuối kỳ = 40%. 

Những sinh viên thể hiện kiến thức sâu sắc về quản lý kinh doanh nuôi trồng thủy sản 

trong kỳ thi và thể hiện kỹ năng phân tích xuất sắc trong việc đánh giá báo cáo nghiên 

cứu điển hình (báo cáo viết + thuyết trình) được cho điểm A và những sinh viên thể hiện 

sự hiểu biết tốt và kỹ năng phân tích được cho điểm B. . Điểm C sẽ được trao cho những 

học sinh có kiến thức và kỹ năng phân tích dưới mức trung bình về chủ đề này, và điểm 

D sẽ được trao cho những học sinh có kỹ năng phân tích /hiểu biết kém về chủ đề đó. 

Giảng viên: Tiến sĩ Ram C. Bhujel 

 

Trường: ____________________  ADRC Approval: _____________________  

Hội đồng khoa học: _____________________ 
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Phụ lục: 

(Chỉ chọn mục mà có sử dụng) 

 

1. Đánh giá nhu cầu:  

Mẫu một trang sẽ được xây dựng và cung cấp cho sinh viên trong ngày học đầu tiên  

2. Bài giảng – ghi chú bài giảng, mỗi bài 2 giờ, tệp PDF của bài giảng và cả tài liệu 

tham khảo được cung cấp trước qua hệ thống trực tuyến / VLE 

3. Thảo luận nhóm 

 Chủ đề / Đề tài /Vấn đề 

 Kế hoạch nhóm 

 Địa điểm và thời gian 

 Thuyết trình và báo cáo 

4. Video 

Tiêu đề, địa điểm và thời lượng 

5. Công việc phòng thí nghiệm – nội quy phòng thí nghiệm với mục tiêu rõ ràng sẽ 

được xây dựng và phát cho học viên .  

 Phương pháp 

 Danh sách thiết bị, dụng cụ, hóa chất 

 Báo cáo do sinh viên nộp (mẫu và hạn nộp)  

6. Tham quan / học tập thực tế:  Trại cá, chợ thủy sản và chế biển  

Một trang mô tả 

 Cở sở thực tiễn 

 Mục tiêu 

 Chi tiết ngày tháng và đi lại với những việc nên làm và không nên làm 

 Báo cáo  

 Bản Thuyết trình (ngày tháng và định dạng) 

7. Thực tập/ thực địa 

Mô tả đầy đủ với những nội dung sau: 

 Cơ sở thực tiễn và mục tiêu  
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 Chi tiết Ngày tháng và đi lại/lưu trú với những việc nên và không nên làm 

 Báo cáo (hàng tuần) và tổng kết 

 Bản thuyết trình (ngày tháng và định dạng)  

8. Nghiên cứu điểm 

Một trang mô tả các nội dung sau: 

 Cơ sở thực tiễn 

 Mục tiêu 

 Báo cáo và thuyết trình 

9. Đánh giá và phản hổi   

Một biểu mẫu đánh giá sẽ được lập cung cấp cho học sinh để nhận được phản hồi. 

Phương pháp cho điểm cho từng chương và phương pháp giảng dạy, v.v., và các câu hỏi 

mở như học sinh thích nhất ở điểm nào, không thích điểm nào và những gì còn thiếu sót. 

 

 


