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ABSTRACT
Self-study management is considered one of the important contents of the
teaching and management process at universities. With the desire to
implement the process of self-study management towards helping students
improve and promote their self-study abilities at Thai Nguyen University of
Science - Thai Nguyen University, on the basis of current situation at the
school and with the view that the training process is a closed cycle with many
interactive elements, the article proposes some solutions to improve the
management of students' self-study activities. These measures contribute to
improving student quality of Thai Nguyen University of Science - Thai
Nguyen University.
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1. Mở đầu
Theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, giáo dục đại học cần tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân
tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học (Ban Chấp hành Trung
ương, 2013). Trong đó, quản lí hoạt động tự học là một trong những nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng dạy
- học. Đối với sinh viên (SV), việc tự học là nhân tố trực tiếp nâng cao hiệu quả học tập của SV. Vì vậy, việc tìm ra
các biện pháp quản lí hoạt động tự học cho SV đã trở thành một yêu cầu cấp bách (Trần Khánh Đức, 2004; Cao Thị
Nga, 2020).
Trong những năm qua, đã có một số công trình nghiên cứu tập trung vào việc phát huy năng lực tự học, tự rèn
luyện của người học, chuyển dần từ hệ phương pháp “tập trung vào người dạy” sang hệ phương pháp “tập trung
vào người học”, từ phương pháp dạy học sang phương pháp nghiên cứu. Tổ chức quản lí hoạt động tự học và rèn
luyện kĩ năng tự học cho SV trở thành một nội dung đổi mới trong các trường đại học. Tuy nhiên, nhiều SV dù đã
ý thức được tầm quan trọng của việc tự học, nhưng chưa biến động cơ thành hoạt động tích cực và chưa có cách
tự học hiệu quả.
Bài báo đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động tự học của SV góp phần nâng cao chất lượng hoạt động
tự học của SV nói riêng và chất lượng hoạt động đào tạo của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
nói chung.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
- Đảm bảo tính khoa học: Quản lí hoạt động tự học của SV trong trường đại học phải có sự kết hợp giữa những
điều kiện chủ quan và điều kiện khách quan trong việc thực hiện kế hoạch. Việc đề xuất các biện pháp phải được
dựa trên cơ sở lí luận về quản lí hoạt động tự học của SV, các mô hình quản lí chất lượng về quản lí hoạt động tự học
của SV trong Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
- Đảm bảo tính thực tiễn: Các biện pháp đề ra không chỉ đáp ứng về yêu cầu khoa học, nhu cầu của xã hội và
cách thức thực hiện các biện pháp phải phù hợp với thực tiễn tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
- Đảm bảo tính hệ thống: Các biện pháp được đề xuất phải gắn kết với nhau thành một hệ thống có mối liên quan
chặt chẽ, tác động và hỗ trợ lẫn nhau. Biện pháp phải đảm bảo thực hiện được mối liên hệ ngược thường xuyên, kịp
thời để có những điều chỉnh hợp lí.
- Đảm bảo tính khả thi: Khi lập kế hoạch quản lí hoạt động tự học, nhà trường phải lưu ý phối hợp hợp lí giữa
các công việc. Các biện pháp được đề xuất không chỉ mang tính lí thuyết mà cần phải được đảm bảo điều kiện thực
tế để triển khai thực hiện. Khi xây dựng các biện pháp, cần phải chú ý đến điều kiện phát triển kinh tế, nhu cầu của
xã hội, điều kiện thực tiễn của nhà trường và các nguồn lực có thể huy động được từ cộng đồng. Bên cạnh đó, còn
phải căn cứ vào trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các cán bộ quản lí, giảng viên và nhân viên trong trường.
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2.2. Đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái
Nguyên hiện nay
Trên cơ sở nghiên cứu một số tài liệu liên quan về quản lí hoạt động tự học của SV trong trường đại học (Phạm
Hồng Quang, 1998; Lê Thành Thế và cộng sự, 2018; Cao Thị Thanh Xuân, 2020; Nguyễn Thị Thúy, 2017; Lê Thị
Thu Hà, 2020; Cao Thị Nga, 2020; Phạm Văn Tuân, 2011...); quản lí chất lượng giáo dục (Phạm Thành Nghị, 2000;
Trần Khánh Đức, 2004) cùng với phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng về hoạt động tự học của SV Đại học Thái
Nguyên (Phí Đình Khương, Lâm Thùy Dương, 2020), chúng tôi đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động tự học
của SV như sau:
2.2.1. Xây dựng kế hoạch quản lí hoạt động tự học của sinh viên
- Mục tiêu: Xây dựng kế hoạch quản lí hoạt động tự học của SV nhằm đảm bảo kế hoạch quản lí hoạt động tự học
của SV mang tính khoa học, tính ổn định tương đối, tính hệ thống và tính định hướng nhằm tạo môi trường tự học tốt
nhất cho SV. Đồng thời, giúp cán bộ quản lí, giảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò và sự cần thiết của việc lập và
thực hiện theo kế hoạch trong công tác quản lí hoạt động tự học của SV tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái
Nguyên; từ đó, nỗ lực, tích cực tham gia vào việc xây dựng kế hoạch quản lí hoạt động tự học của SV.
- Nội dung và cách thức thực hiện: Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch quản lí hoạt động tự học của SV dài hạn
của nhà trường. Kế hoạch này phải căn cứ trên kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và đặc
biệt là phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Nâng cao hiểu biết của mọi người về tầm quan trọng và sự cần
thiết phải xây dựng kế hoạch hoá công tác quản lí hoạt động tự học của SV trong Trường Đại học Khoa học - Đại
học Thái Nguyên. Để thực hiện biện pháp, Ban giám hiệu, cán bộ quản lí nhà trường cần:
+ Lập kế hoạch tổ chức cho đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức về kế hoạch
hoá công tác quản lí hoạt động tự học của SV trong Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên dưới nhiều hình
thức khác nhau: toàn trường, theo khoa, theo nhóm và cá nhân; tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo, tọa đàm,…
+ Xây dựng kế hoạch thông tin và truyền thông và tổ chức tuyên truyền về công tác quản lí hoạt động tự học của
nhà trường.
+ Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động xây dựng kế hoạch quản lí hoạt động tự học của SV để có biện
pháp điều chỉnh, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Điều kiện thực hiện:
+ Ban Giám hiệu và cán bộ quản lí phải nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch quản
lí hoạt động tự học của SV nhà trường. Phải nắm vững kế hoạch do nhà trường xây dựng cho từng tháng, từng năm
học và nội dung kế hoạch quản lí hoạt động tự học của SV.
+ Có hệ thống thông tin dữ liệu quản lí nhà trường đầy đủ để phục vụ việc lập kế hoạch và tổ chức truyền thông
đầy đủ các văn bản, nguồn học liệu về kế hoạch quản lí hoạt động tự học của SV nhà trường tới các cán bộ quản lí,
giảng viên; đồng thời, cán bộ quản lí, giảng viên phải có kĩ năng lập kế hoạch và thiết kế các hình thức quản lí hoạt
động tự học theo quan điểm hình thành phẩm chất và năng lực cho SV.
+ Xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực (tài lực, vật lực) phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch quản lí hoạt
động tự học của SV trong Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên; đặc biệt cần phối hợp chặt chẽ với các
lực lượng bên ngoài nhà trường.
2.2.2. Tổ chức đa dạng các hoạt động nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, bồi dưỡng kĩ năng tự học cho
sinh viên
- Mục tiêu: Nhằm làm phong phú các hình thức tổ chức hoạt động tự học cho SV Trường Đại học Khoa học
- Đại học Thái Nguyên, tạo sức hấp dẫn cho SV, tạo môi trường để SV thực sự được trải nghiệm về kiến thức, kĩ
năng đã học; trải nghiệm và hình thành kĩ năng hành vi ứng xử trong quan hệ đạo đức và quan hệ xã hội,... Các hoạt
động này tạo cơ hội cho SV phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác và sáng tạo của bản thân, huy động sự tham gia
của SV vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động.
- Nội dung và cách thức thực hiện:
+ Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ thái độ học tập cho SV. Đổi mới hình thức
hoạt động để thực hiện tốt quá trình tự học của SV với các hoạt động cơ bản là hoạt động xã hội, học tập, văn hóa
thể thao, vui chơi giải trí, định hướng nghề nghiệp,… Các hoạt động này có thể tổ chức thành các hội thi, trải nghiệm
thực tế, sinh hoạt câu lạc bộ,…
+ Tổ chức bồi dưỡng, rèn luyện kĩ năng tự học cho SV với ý thức tự giác, tích. Để thực hiện được, cán bộ quản
lí, giảng viên phải luôn làm mới các hình thức tổ chức hoạt động tự học bằng cách tổ chức hoạt động ở mỗi chủ đề,
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môn học phải đa dạng và có sự thay đổi cho phù hợp với mục đích, yêu cầu của môn học; phù hợp với khả năng, tâm
lí của SV; không để tình trạng hoạt động năm này giống hệt hoạt động năm trước.
+ Hướng dẫn giảng viên tiến hành khảo sát nhu cầu SV, gợi ý các chủ đề, chủ điểm để SV lựa chọn nội dung làm
cơ sở để xây dựng kế hoạch quản lí hoạt động tự học của SV phù hợp nhu cầu, thu hút đông đảo SV tham gia.
- Điều kiện thực hiện:
+ Cán bộ quản lí, giảng viên phải có kiến thức về quản lí hoạt động tự học của SV. Xây dựng kế hoạch quản lí
hoạt động tự học của SV tránh trùng với các hoạt động khác của nhà trường, địa phương và phải phù hợp với điều
kiện cơ sở vật chất, kinh tế của địa phương, của nhà trường.
+ Cán bộ quản lí cần chỉ đạo cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tích cực phối hợp với các lực lượng xã hội sử
dụng hợp lí, hiệu quả các nguồn hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trong nhà trường. Tăng cường sự phối
hợp giữa nhà trường và cộng đồng trong công tác kiểm tra, giám sát việc quản lí chất lượng hoạt động tự học của SV.
2.2.3. Tổ chức việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm nhằm phát
huy tính tích cực tự học của sinh viên
- Mục tiêu: Đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên nhằm tạo điều kiện, môi trường, cơ hội và dẫn dắt,
điều khiển để SV tích cực chủ động tìm đến các nguồn tri thức, tự chọn lọc, tự lĩnh hội tri thức và cao hơn nữa là tự
mình quyết định sử dụng tri thức vào giải quyết nhiệm vụ học tập và những vấn đề trong thực tiễn.
- Nội dung, cách thức thực hiện:
+ Phát triển chương trình đào tạo nhà trường phải mang tính chất là chương trình khung, được xây dựng theo
quan điểm “lấy người học làm trung tâm”. Từ chương trình khung, nhà trường sẽ xác định nội dung, phương pháp,
hình thức,… phù hợp với điều kiện thực tế của xã hội và nhu cầu khác nhau của SV…
+ Hình thành kĩ năng lập kế hoạch tự học cho SV. Kế hoạch tự học phải có sự kết hợp giữa những điều kiện chủ
quan và điều kiện khách quan ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch. Kế hoạch phải đảm bảo thực hiện được mối
liên hệ ngược thường xuyên, kịp thời để có những biện pháp điều chỉnh hợp lí. Kết quả thu được từ mối liên hệ ngược
sẽ là cơ sở cho hoạt động điều khiển, điều chỉnh kế hoạch, đồng thời giúp cho khâu tự đánh giá của SV trong quá
trình tự học được chuẩn xác. Lập kế hoạch bao gồm dự kiến các mục tiêu cần đạt, xác định và lựa chọn nội dung,
phương pháp quản lí hoạt động tự học của SV để thực hiện mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định và lên kế
hoạch đánh giá việc thực hiện chương trình trong một khoảng thời gian đó. Khi lập kế hoạch tự học, SV phải lưu ý
phối hợp hài hoà, hợp lí giữa các công việc, đảm bảo luân phiên giữa học tập và nghỉ ngơi. Kế hoạch tự học phải
đảm bảo tỉ lệ 1 giờ học trên lớp phải có ít nhất 1 giờ tự học ở nhà tương ứng.
+ Giảng viên tổ chức hoạt động dạy học cần phát huy cao vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của SV và khai
thác tối đa kinh nghiệm của SV đã có để các em tự thể hiện, tự khẳng định khả năng, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ
được giao khi tham gia vào các hoạt động tự học.
+ Tạo cơ hội cho SV huy động, tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học, các lĩnh vực giáo dục khác nhau
vào giải quyết tình huống thực trong nhà trường và cuộc sống xã hội.
+ Để SV làm tốt cần phải hình thành ở các em những năng lực như: hoạt động, tổ chức hoạt động và biết giải
quyết tình huống nảy sinh trong thực tiễn; tự nhận thức và tích cực hóa bản thân; định hướng nghề nghiệp; khám phá
và sáng tạo; cùng sống, cùng làm việc với tập thể và hợp tác giữa cá nhân với các nhóm để đạt mục tiêu chung của
hoạt động; tự học thông qua các hình thức hoạt động khác nhau.
- Điều kiện thực hiện:
+ Nhà trường cần nâng cao nhận thức của giảng viên về tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp giảng dạy.
+ Tăng cường bồi dưỡng năng lực chuyên môn và tăng cường quản lí nền nếp sinh hoạt chuyên môn của giảng viên.
+ Tạo môi trường hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với các mục đích, mục tiêu cần đạt của hoạt động tự
học, đảm bảo an toàn cho SV.
+ Cán bộ quản lí, giảng viên thường xuyên giúp đỡ và hướng dẫn SV rèn luyện thói quen tự quản, làm việc chủ
động, tự lực giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.
2.2.4. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên tạo động lực thúc đẩy sinh viên tích cực tự học
- Mục tiêu: Việc tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ tạo điều kiện cho SV tăng cường trang bị, trau dồi tri
thức, học hỏi được các phương pháp nghiên cứu, làm việc khoa học; tăng cường khả năng học tập suốt đời, hình
thành ở SV những phẩm chất của nhà nghiên cứu.
- Nội dung, cách thức thực hiện: Nghiên cứu khoa học là hoạt động trí tuệ nhằm thoả mãn nhu cầu nhận thức và cải
tạo thế giới; gồm có ba chức năng: khám phá mọi bí mật hay bản chất của sự vật hiện tượng, phát hiện ra tính quy luật của
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sự vật hiện tượng, xây dựng nên các lí thuyết mới nhằm cải tạo thực trạng. Nghiên cứu khoa học là hoạt động tạo ra môi
trường giúp SV thể hiện sự tự học ở mức độ cao của bản thân. Muốn nghiên cứu khoa học, SV phải có các kĩ năng: xác
định vấn đề nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu, kĩ năng đọc sách, kĩ năng giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu, kĩ
năng viết công trình nghiên cứu,... Để thực hiện được việc đó, cán bộ quản lí, giảng viên cần thực hiện các nhiệm vụ:
+ Xây dựng quy trình hình thành kĩ năng nghiên cứu khoa học cho SV gồm các bước sau: (1) Chọn đề tài
nghiên cứu; (2) Tiến hành xây dựng đề cương nghiên cứu; (3) Tiến hành nghiên cứu khoa học (Nghiên cứu lí thuyết,
nghiên cứu thực tiễn, xin ý kiến chuyên gia và đề xuất các biện pháp cải tạo thực trạng); (4) Viết công trình nghiên
cứu (Công trình nghiên cứu phải được trình bày khoa học, logic giữa các phần, khối lượng thông tin giữa các phần
phải tương xứng với nhau).
+ Lập kế hoạch bồi dưỡng kĩ năng nghiên cứu khoa học theo tuần, theo học kì, năm học với mục đích, nội dung,
yêu cầu cụ thể và phải thực hiện tốt các kế hoạch đặt ra.
+ Nâng cao ý thức, thái độ cho của SV đối với hoạt động nghiên cứu khoa học.
+ Tổ chức rèn luyện cho SV từng kĩ năng nghiên cứu riêng biệt, giao nhiệm vụ cho các nhóm, hoặc cá nhân lựa
chọn vấn đề nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu.
+ Nhà trường phát động và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học trong SV.
- Điều kiện để thực hiện:
+ SV phải được rèn luyện năng lực làm việc độc lập với sách, phải có năng lực quan sát các hiện tượng giáo dục,
dạy học.
+ Giảng viên cần tăng cường việc đề ra các nhiệm vụ nhận thức cho SV.
+ Giảng viên phải có năng lực nghiên cứu khoa học và biết cách hướng dẫn SV cách thức tiến hành nghiên cứu
khoa học.
2.2.5. Tổ chức và quản lí tốt các hoạt động tự học trên lớp và ngoài giờ lên lớp cho sinh viên
- Mục tiêu: Tạo môi trường để SV phát huy tinh thần tự giác, chủ động trong học tập; tác động trực tiếp đến SV
nhằm hình thành ý thức tự học, tự quản trong và ngoài giờ lên lớp.
- Nội dung, cách thức thực hiện:
+ Xây dựng kế hoạch và thực hiện bài giảng trên lớp theo đúng kế hoạch đề ra, hướng dẫn SV tự học tự nghiên
cứu, định hướng cho SV giải quyết vấn đề.
+ Tổ chức cho SV hoạt động theo nhóm: hình thức này được áp dụng cho các hoạt động thảo luận, liên hệ thực
tiễn, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
+ Giảng viên đóng vai trò là người tổ chức, điều khiển, hướng dẫn cho SV trong quá trình học tập trên lớp; là
“trọng tài” trong quá trình thảo luận của SV, giải đáp các thắc mắc của SV.
+ Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức các hoạt động tự học cho SV.
+ Tổ chức các hoạt động cho SV tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của mình, qua đó SV sẽ có biện pháp để
điều chỉnh khả năng tự học của mình.
+ Xây dựng mô hình SV tự quản ngoài giờ lên lớp, có sự tham gia định hướng tư vấn của các đơn vị chức năng,
các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
- Điều kiện thực hiện:
+ Nhà trường cần có phương tiện và môi trường phục vụ việc tổ chức và quản lí hoạt động tự học trên lớp và
ngoài giờ lên lớp được phong phú, đa dạng, phù hợp với các mục đích, mục tiêu cần đạt của hoạt động tự học của
SV, đảm bảo an toàn cho SV.
+ Tạo điều kiện cho SV chủ động lựa chọn và xây dựng quy mô hoạt động phù hợp: để phát huy được tính tích
cực của SV.
2.2.6. Quản lí và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tự học của sinh viên
- Mục tiêu: Để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường cần có sự quản lí, đầu tư và khai thác sử dụng cơ sở
vật chất và các trang thiết bị dạy học. Cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính có vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành
công của hoạt động tự học. Trên cơ sở đó, xây dựng các biện pháp quản lí và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và
trang thiết bị hiện có; tận dụng sự ủng hộ từ các tổ chức xã hội.
- Nội dung, cách thức thực hiện:
+ Nhà trường xây dựng kế hoạch mua sắm đầu tư trang thiết bị vào đầu năm học trên cơ sở đề xuất của các đơn vị.
+ Thành lập tổ tư vấn mua sắm trang thiết bị, thực hiện đúng quy trình đấu thầu theo quy định, đảm bảo chất
lượng sản phẩm và giá cả phù hợp.
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+ Tổ chức đào tạo, hướng dẫn cán bộ quản lí, giảng viên sử dụng các trang thiết bị. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ
cho đội ngũ cán bộ quản lí thiết bị.
+ Xây dựng hệ thống các nội quy, quy định về quản lí, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: lớp học, thư
viện, phòng học đa phương tiện, các phương tiện dạy học....
+ Duy trì thường xuyên việc bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra trang thiết bị theo định kì.
- Điều kiện thực hiện:
+ Hiệu trưởng lập kế hoạch ngay từ đầu năm cho việc chi kinh phí phục vụ hoạt động tự học của SV để báo cáo
trước hội đồng trường, trước hội nghị công nhân viên chức đầu năm học.
+ Có sổ sách ghi chép theo dõi quản lí và cập nhật tình trạng sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị, tiến hành bảo
dưỡng, sửa chữa thiết bị cũ và mua sắm mới.
+ Huy động các tổ chức xã hội tham gia vào việc phát huy nguồn lực để phục vụ hoạt động tự học cho SV trong
trường.
3. Kết luận
Các biện pháp nói trên được xác lập từ cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn quản lí hoạt động tự học của SV tại
Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, thể hiện rõ mục đích nâng cao tính tích cực, tự học của SV. Sự
vận dụng và phối hợp đồng bộ các biện pháp tác động bên trong người học, các biện pháp tác động bên ngoài người
học giúp thúc đẩy không chỉ hoạt động tự học của cá nhân SV mà cả quá trình quản lí hoạt động tự học của nhà
trường, trong thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay. Để thực hiện
tốt các biện pháp trên, cán bộ quản lí, giảng viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên cần: thay đổi
phương pháp quản lí, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học. Cần cung
cấp giáo trình đầy đủ và biên soạn các tài liệu hướng dẫn tự học cho SV. Bên cạnh đó, nhà trường cần phải nhanh
chóng trang bị cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại cho SV như: mở rộng thư viện, có đủ tài liệu giáo trình, hiện đại hóa
các phương tiện kĩ thuật dạy học… để SV tiến hành hoạt động tự học một cách có hiệu quả.
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