
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH MÔN HỌC XÁC SUẤT – THỐNG KÊ  

THEO ĐỊNH HƯỚNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN  

KHỐI NGÀNH KINH TẾ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG   

SOME RECOMMENDATIONS FOR COMPILING THE TEXTBOOK ON PROBABILITY – 

STATISTICS COURSE WITH AN ORIENTATION TO STUDENTS' CAREER SKILL  

TRAINING IN ECONOMIC FIELD AT LAC HONG UNIVERSITY                 

 Tác giả:                     

  

                       ; tranhoan.math@gmail.com            

  

Tóm tắt: 

 

Xây dựng chuẩn đầu ra với yêu cầu cao là một nội dung đổi mới quan trọng trong công tác 

giáo dục và đào tạo ở Trường Đại học Lạc Hồng. Dựa trên cơ sở phân tích thực trạng dạy 

học Xác suất - Thống kê ở trường, chúng tôi đã đưa ra các đề xuất về cách thức biên soạn 

giáo trình môn học này theo định hướng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên khối 

ngành kinh tế, nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy môn học đáp ứng chuẩn đầu ra đã 

xây dựng. Giáo trình hướng đến việc rèn luyện các kỹ năng cụ thể được nêu trong chuẩn đầu 

ra đối với sinh viên khối ngành kinh tế như: giải quyết vấn đề, tự học, tự nghiên cứu, làm 

việc nhóm, ứng dụng công nghệ thông tin, tư duy tựa thuật giải….  
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Abstract 

Constructing standard learning outcomes with high demands is an important innovative 

content in the education and training at Lac Hong University. Based on the analysis of the 

status of teaching Probability - Statistics at the college, we offer suggestions on how to 

compile the textbook on this course with an orientation to students’ career skill training in 

economic field, which aims to serve the teaching of the course to meet the established 

standard learning outcomes.The textbook will orient towards teaching students majoring in 

economics skills such as problem solving, self-learning, self-study, group work, application 

of information technology, algorithm-like thinking, etc.  
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