Hoạt động kiểm tra giữa kỳ tiến độ thực hiện đề án Giáo dục 4.0 năm 2020
Ngày 02/06/2020, Trường ĐH Kinh tế - Luật (UEL) tổ chức kiểm tra giữa kỳ tiến độ thực
hiện đề án Giáo dục 4.0 năm 2020.

Hội nghị kiểm tra giữa kỳ việc thực hiện đề án Giáo dục 4.0 năm 2020

PGS. TS Lê Tuấn Lộc – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo kế hoạch năm 2020, UEL sẽ có 03 khoa (Hệ thống thông tin, Toán Kinh tế và Kinh tế
đối ngoại) tham gia thực hiện đề án Giáo dục 4.0 với các nội dung như:
1. Trình độ Đại học (Khoa Hệ thống thông tin và Khoa Toán Kinh tế) – Giáo dục 4.0
- Chuẩn hóa 03 đề cương môn học (ĐCMH) của Khoa Toán kinh tế
- Đã triển khai Blended learning theo mô hình flipped classroom với 09/13 môn học theo
kế hoạch năm 2020 trong HK2(19-20) ( Khoa HTTT: 08 môn học, Khoa Toán kinh tế: 01
môn (Kinh tế lượng)).
04 môn còn lại sẽ triển khai giảng dạy theo công nghệ số trong HK1(20-21)
- Thực hiện các công tác dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm để cải tiến. Thực hiện 13 mẫu
phiếu đánh giá, góp ý nội dung, cách thức triển khai môn học áp dụng phương pháp giảng
dạy theo công nghệ số. Nâng cao chất lượng giảng dạy theo công nghệ số, thúc đẩy sự
tương tác của SV với GV trong môi trường điện tử.
- Hướng dẫn kỹ năng học tập số cho SV. 100% SV tham gia các môn học thí điểm của Đề
án được hướng dẫn kỹ năng học tập số. SV thích nghi được với yêu cầu mới trong việc dạy
học theo Blended learning.

- Thực hiện 01 bộ tài liệu thiết kế mô hình và giải pháp kinh doanh thông minh và hướng
dẫn triển khai. Kết quả nghiên cứu được sử dụng là tài liệu tham khảo cho sinh viên theo
học một số môn học về phân tích dữ liệu kinh doanh, big data và ứng dụng.
2. Trình độ Sau Đại học (Khoa KTĐN) – CDIO (Ngành Kinh tế quốc tế)
- Đang xây dựng 10 ĐCMH, đáp ứng tích hợp và chuyển tải các chuẩn đầu ra của CTĐT.
Đề cương được thiết kế đảm bảo để vận hành giảng dạy và đánh giá theo cách tiếp cận
CDIO. Dự kiến hoàn thành dự thảo vào tháng 10/2020, nghiệm thu tháng 11/2020.
Đó là các môn học: Lý thuyết và chính sách thương mại, Tài chính quốc tế nâng cao, Đầu tư
quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Khởi nghiệp quốc tế, Đàm phán thương mại quốc tế, Kinh doanh
quốc tế, Logistics nâng cao, Quản trị đa văn hóa, Phương pháp nghiên cứu khoa học.
- Xây dựng 03 tài liệu học tập (Kinh doanh quốc tế, Đàm phán trong thương mại quốc tế,
Phương pháp viết luận văn), đảm bảo các nội dung giảng dạy và nghiên cứu để sinh viên
đạt được các chuẩn đầu ra theo ĐCMH. Dự kiến hoàn thành dự thảo cuối tháng 10/2020,
nghiệm thu tháng 11/2020.
3. Xây dựng quy định về giảng dạy số, và hướng dẫn tài liệu học tập số:
- Ban điều hành đã lập kế hoạch xây dựng quy định về giảng dạy số, dự kiến hoàn thành và
áp dụng chung cho toàn trường tháng 7/2020.
- Tập huấn cho sinh viên, giảng viên của 03 khoa tham gia đề án và các khoa khác của
UEL trong tháng 8/2020.
Song song đó, nhà trường sẽ triển khai thực hiện các hoạt động bổ trợ:
- Bổ sung hệ thống âm thanh, hệ thống thu âm phòng thu, ánh sáng cho phòng studio.
- Xây dựng qui định sử dụng hệ thống tài liệu học tập số, đáp ứng nhu cầu của GV và công
tác quản lý.
- Tổ chức 01 buổi báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm triển khai trong/giữa các Khoa nhằm tăng
cường năng lực triển khai giảng dạy theo mô hình giáo dục 4.0 cho giảng viên, nhân viên hỗ
trợ.
- Tổ chức tọa đàm cấp Trường hoàn thiện đề cương và học liệu 3 môn học do Khoa Toán
kinh tế giảng dạy.
- Cử cán bộ quản lý đề án và giảng viên của khoa Hệ thống thông tin và Khoa Toán kinh tế
tham gia các hội thảo, hội nghị, tham quan học hỏi kinh nghiệm ở các ĐH có triển khai giáo
dục 4.0. Qua đó, nâng cao hiểu biết về các mô hình đào tạo đại học hiện đại trong thời kỳ
CMCN 4.0

Tại hội nghị, các khoa đã báo cáo tiến độ thực hiện dựa trên kế hoạch chi tiết đã được phê
duyệt. Đồng thời cũng có những trao đổi, góp ý trong quá trình thực hiện các nội dung công việc.

TS Phạm Hoàng Uyên – Trưởng khoa Toán KT - Báo cáo tiến độ thực hiện đề án GD 4.0

Kết thúc hội nghị, PGS. TS Lê Tuấn Lộc đã có những chỉ đạo cụ thể như:
- Căn cứ vào quyết định số 263/QĐ-ĐHQG ngày 16/04/2020 của Giám đốc ĐHQG-HCM
về việc giao nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Đề án “Mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp
dụng CDIO hiện đại tại ĐHQG-HCM, giai đoạn 2018-2022” (Đề án Giáo dục 4.0), năm
2020 cho Trường Đại học Kinh tế - Luật, đề nghị các đơn vị bám sát các nội dung, triển
khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đồng thời phải đặc biệt lưu ý chất lượng công việc.
- Quá trình thực hiện cần thu thập các minh chứng, tập trung tích lũy kinh nghiệm để chia
sẽ khi triển khai thực hiện trong toàn trường.
- Các đơn vị cần chủ động phối hợp trong công tác và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để
giải quyết các vấn đề phát sinh.
- Việc xây dựng các tài liệu học tập số cho trình độ Sau Đại học (do khoa KTĐN thực
hiện) cần có tính đặc thù và phải thật sự chất lượng.
- Các đơn vị cần sớm triển khai thực hiện các nội dung công việc và hoàn tất trong tháng
11/2020 để chuẩn bị cho công tác kiểm tra cuối kỳ vào tháng 12/2020.

PGS. TS Lê Tuấn Lộc phát biểu tổng kết hội nghị

