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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

Số:  17 / BC-QLCL 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 11 năm 2021 

        

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT  
Ý kiến của sinh viên năm cuối đánh giá chất lượng đào tạo của CSGD  

trước khi tốt nghiệp tại Trường, năm 2021 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng 

 
 Căn cứ Kế hoạch Khảo sát số  5/KH-QLCL ngày 01/11/2021 của Phòng Quản lý chất lượng 

về việc lấy ý kiến của sinh viên năm cuối đánh giá chất lượng đào tạo của CSGD trước khi tốt 

nghiệp tại Trường, năm 2021, đã được Hiệu trưởng phê duyệt; 

 Phòng báo cáo kết quả như sau:   

 

1. Mục đích 

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của sinh viên (SV), hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của người 

học trong quá trình đào tạo; 

- Giúp cán bộ quản lý có cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo của Trường; 

 - Trường có căn cứ điều chỉnh chương trình đào tạo, các hoạt động giảng dạy của giảng viên, 

đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; 

 - Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

 

2. Yêu cầu              

- SV hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo 

mẫu câu hỏi khảo sát do CSGD thiết kế.  

- Thông tin phản hồi từ SV được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục 

đích.   

 

3. Thời gian thực hiện  

 Tháng 11 năm 2021.   

 

4. Đối tượng, phạm vi thực hiện 

 SV các lớp năm cuối thuộc 36 chuyên ngành đào tạo trước khi tốt nghiệp (khóa 2016 ngành 

Y đa khoa, khóa 2017 ngành Thú y) và các lớp khóa 2018 những ngành khác của các Khoa trong 

Trường. 

 

5. Nội dung:  

 - Gồm có 20 câu hỏi, được sử dụng để thu thập ý kiến của sinh viên về đánh giá chất lượng 

đào tạo của CSGD trước khi tốt nghiệp tại Trường. 

 - Sự hài lòng của SV thể hiện ở 5 mức độ: 1-Rất không hài lòng; 2-Không hài lòng;   

 3-Bình thường; 4-Hài lòng; 5-Rất hài lòng. 

 

6. Phương pháp chọn mẫu, thu thập thông tin, xử lý dữ liệu 

 - Lưu trữ và xử lý dữ liệu bằng phần mềm Microsoft Excel 2010.  

- Tỷ lệ hài lòng là tổng số ý kiến “Rất hài lòng” và “Hài lòng” / tổng số ý kiến.  

- Điểm số mức độ hài lòng là số điểm trung bình (TB) của từng câu hỏi (cách tính điểm số 

hài lòng theo thang Likert).  
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7. Kết quả khảo sát  
Đã khảo sát được 858 SV năm cuối trước khi tốt nghiệp của 8 Khoa gồm 36 chuyên ngành 

đào tạo trình độ đại học trong Trường (Y dược: 408; Nông Lâm nghiệp: 53; Kinh tế: 108; Sư 

phạm: 99; Lý luận Chính trị: 14; Ngoại ngữ: 86; Chăn nuôi Thú y: 66; KHTN-CN: 24). Kết quả 

sinh viên của từng Khoa đánh giá chất lượng đào tạo như sau:  

7.1. Khoa Y Dược 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  

Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng, 

được thông báo cho sinh viên, đáp ứng các yêu cầu phát 

triển nghề nghiệp của SV 

17.6 42.9 39.5 3.2 

2.  
Chương trình đào tạo được cập nhập thường xuyên, các 

môn học được sắp xếp phù hợp từng học kỳ 
17.2 39.7 43.1 3.3 

3.  
Giảng viên có trình độ rộng về chuyên môn giảng dạy, có 

phương pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu. 
9.8 33.6 56.6 3.6 

4.  

GV thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho 

việc giảng dạy, đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng 

dạy 

9.8 33.1 57.1 3.6 

5.  
GV có thái độ gần gũi và thân thiện với sinh viên, sẵn 

sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với SV 
8.8 33.6 57.6 3.6 

6.  
SV được thông báo đầy đủ kế hoạch giảng dạy-học tập và 

hình thức đánh giá kết quả học tập.  
12.5 33.6 53.9 3.5 

7.  
GV đánh giá kết quả học tập của SV chính xác, khách 

quan và công bằng. 
10.0 34.8 55.1 3.5 

8.  
Giáo trình và tài liệu học tập của các học phần được GV 

cung cấp đầy đủ cho SV.  
15.2 36.0 48.8 3.4 

9.  
Phòng học đáp ứng được nhu cầu học tập trên lớp của sinh 

viên, lớp học có số lượng sinh viên hợp lý 
21.3 33.6 45.1 3.3 

10.  
Thư viện có nguồn tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng, 

đáp ứng nhu cầu học tập của SV. 
12.0 37.0 51.0 3.5 

11.  
Thư viện đảm bảo không gian, chỗ ngồi đáp ứng được nhu 

cầu học tập, nghiên cứu của SV 
8.3 35.0 56.6 3.6 

12.  
Các ứng dụng trực tuyến để truy cập Website, Internet 

phục vụ hiệu quả việc học tập của SV 
15.0 35.5 49.5 3.4 

13.  

Cán bộ các Phòng/Khoa giải quyết thỏa đáng các yêu cầu 

của SV. Nhân viên có thái độ phục vụ lịch sự và tôn trọng 

SV 

16.2 38.0 45.8 3.3 

14.  
Thông tin về đào tạo, học tập trên Website của Trường đa 

dạng, phong phú và cập nhật thường xuyên 
14.7 38.0 47.3 3.4 

15.  
Hoạt động tư vấn học tập, nghề nghiệp đáp ứng tốt nhu 

cầu tìm hiểu, lựa chọn và học tập của SV 
15.7 40.9 43.4 3.3 

16.  
Chương trình đào tạo đáp ứng được những mong đợi của 

SV 
18.4 37.3 44.4 3.3 

17.  
Kiến thức có được từ chương trình học giúp cho SV tự tin 

về khả năng tìm việc làm sau khi ra trường 
13.7 39.2 47.1 3.4 

18.  
Học phí SV đóng vào tương xứng với chất lượng đào tạo 

nhận được 
23.3 33.1 43.6 3.2 

19.  Việc tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng của SV  10.0 43.4 46.6 3.4 

20.  
Hài lòng của SV về chất lượng đào tạo cũng như môi 

trường học tập tại Trường 
16.2 37.3 46.6 3.3 

TRUNG BÌNH 14.3 36.8 48.9 3.4 
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7.2. Khoa Nông Lâm nghiệp 

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  

Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng, 

được thông báo cho sinh viên, đáp ứng các yêu cầu phát 

triển nghề nghiệp của SV 

3.8 43.4 52.8 3.7 

2.  
Chương trình đào tạo được cập nhập thường xuyên, các 

môn học được sắp xếp phù hợp từng học kỳ 
9.4 30.2 60.4 3.7 

3.  
Giảng viên có trình độ rộng về chuyên môn giảng dạy, có 

phương pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu. 
3.8 30.2 66.0 3.9 

4.  

GV thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho 

việc giảng dạy, đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng 

dạy 

5.7 32.1 62.3 3.8 

5.  
GV có thái độ gần gũi và thân thiện với sinh viên, sẵn 

sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với SV 
7.5 26.4 66.0 3.8 

6.  
SV được thông báo đầy đủ kế hoạch giảng dạy-học tập và 

hình thức đánh giá kết quả học tập.  
3.8 28.3 67.9 3.8 

7.  
GV đánh giá kết quả học tập của SV chính xác, khách 

quan và công bằng. 
3.8 28.3 67.9 3.9 

8.  
Giáo trình và tài liệu học tập của các học phần được GV 

cung cấp đầy đủ cho SV.  
9.4 28.3 62.3 3.7 

9.  
Phòng học đáp ứng được nhu cầu học tập trên lớp của sinh 

viên, lớp học có số lượng sinh viên hợp lý 
3.8 37.7 58.5 3.8 

10.  
Thư viện có nguồn tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng, 

đáp ứng nhu cầu học tập của SV. 
9.4 30.2 60.4 3.7 

11.  
Thư viện đảm bảo không gian, chỗ ngồi đáp ứng được nhu 

cầu học tập, nghiên cứu của SV 
5.7 35.8 58.5 3.7 

12.  
Các ứng dụng trực tuyến để truy cập Website, Internet 

phục vụ hiệu quả việc học tập của SV 
11.3 34.0 54.7 3.6 

13.  

Cán bộ các Phòng/Khoa giải quyết thỏa đáng các yêu cầu 

của SV. Nhân viên có thái độ phục vụ lịch sự và tôn trọng 

SV 

1.9 39.6 58.5 3.7 

14.  
Thông tin về đào tạo, học tập trên Website của Trường đa 

dạng, phong phú và cập nhật thường xuyên 
3.8 37.7 58.5 3.7 

15.  
Hoạt động tư vấn học tập, nghề nghiệp đáp ứng tốt nhu 

cầu tìm hiểu, lựa chọn và học tập của SV 
5.7 35.8 58.5 3.7 

16.  
Chương trình đào tạo đáp ứng được những mong đợi của 

SV 
5.7 35.8 58.5 3.8 

17.  
Kiến thức có được từ chương trình học giúp cho SV tự tin 

về khả năng tìm việc làm sau khi ra trường 
3.8 35.8 60.4 3.8 

18.  
Học phí SV đóng vào tương xứng với chất lượng đào tạo 

nhận được 
5.7 32.1 62.3 3.8 

19.  Việc tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng của SV  3.8 30.2 66.0 3.8 

20.  
Hài lòng của SV về chất lượng đào tạo cũng như môi 

trường học tập tại Trường 
3.8 34.0 62.3 3.8 

TRUNG BÌNH 5.6 33.3 61.1 3.8 
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7.3. Khoa Kinh tế 

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  

Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng, 

được thông báo cho sinh viên, đáp ứng các yêu cầu phát 

triển nghề nghiệp của SV 

2.8 39.8 57.4 3.6 

2.  
Chương trình đào tạo được cập nhập thường xuyên, các 

môn học được sắp xếp phù hợp từng học kỳ 
3.7 34.3 62.0 3.7 

3.  
Giảng viên có trình độ rộng về chuyên môn giảng dạy, có 

phương pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu. 
5.6 28.7 65.7 3.7 

4.  

GV thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho 

việc giảng dạy, đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng 

dạy 

4.6 30.6 64.8 3.7 

5.  
GV có thái độ gần gũi và thân thiện với sinh viên, sẵn 

sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với SV 
3.7 31.5 64.8 3.7 

6.  
SV được thông báo đầy đủ kế hoạch giảng dạy-học tập và 

hình thức đánh giá kết quả học tập.  
2.8 28.7 68.5 3.8 

7.  
GV đánh giá kết quả học tập của SV chính xác, khách 

quan và công bằng. 
3.7 33.3 63.0 3.7 

8.  
Giáo trình và tài liệu học tập của các học phần được GV 

cung cấp đầy đủ cho SV.  
8.3 31.5 60.2 3.6 

9.  
Phòng học đáp ứng được nhu cầu học tập trên lớp của sinh 

viên, lớp học có số lượng sinh viên hợp lý 
10.2 36.1 53.7 3.5 

10.  
Thư viện có nguồn tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng, 

đáp ứng nhu cầu học tập của SV. 
5.6 33.3 61.1 3.7 

11.  
Thư viện đảm bảo không gian, chỗ ngồi đáp ứng được nhu 

cầu học tập, nghiên cứu của SV 
6.5 32.4 61.1 3.6 

12.  
Các ứng dụng trực tuyến để truy cập Website, Internet 

phục vụ hiệu quả việc học tập của SV 
10.2 38.0 51.9 3.5 

13.  

Cán bộ các Phòng/Khoa giải quyết thỏa đáng các yêu cầu 

của SV. Nhân viên có thái độ phục vụ lịch sự và tôn trọng 

SV 

9.3 32.4 58.3 3.6 

14.  
Thông tin về đào tạo, học tập trên Website của Trường đa 

dạng, phong phú và cập nhật thường xuyên 
8.3 25.0 66.7 3.6 

15.  
Hoạt động tư vấn học tập, nghề nghiệp đáp ứng tốt nhu 

cầu tìm hiểu, lựa chọn và học tập của SV 
6.5 37.0 56.5 3.6 

16.  
Chương trình đào tạo đáp ứng được những mong đợi của 

SV 
7.4 29.6 63.0 3.6 

17.  
Kiến thức có được từ chương trình học giúp cho SV tự tin 

về khả năng tìm việc làm sau khi ra trường 
7.4 33.3 59.3 3.6 

18.  
Học phí SV đóng vào tương xứng với chất lượng đào tạo 

nhận được 
13.0 32.4 54.6 3.5 

19.  Việc tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng của SV  7.4 37.0 55.6 3.5 

20.  
Hài lòng của SV về chất lượng đào tạo cũng như môi 

trường học tập tại Trường 
7.4 34.3 58.3 3.6 

TRUNG BÌNH 6.7 33.0 60.3 3.6 
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7.4. Khoa Sư phạm 

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  

Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng, 

được thông báo cho sinh viên, đáp ứng các yêu cầu phát 

triển nghề nghiệp của SV 

3.0 18.2 78.8 4.0 

2.  
Chương trình đào tạo được cập nhập thường xuyên, các 

môn học được sắp xếp phù hợp từng học kỳ 
2.0 18.2 79.8 4.0 

3.  
Giảng viên có trình độ rộng về chuyên môn giảng dạy, có 

phương pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu. 
3.0 15.2 81.8 4.1 

4.  

GV thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho 

việc giảng dạy, đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng 

dạy 

2.0 14.1 83.8 4.0 

5.  
GV có thái độ gần gũi và thân thiện với sinh viên, sẵn 

sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với SV 
3.0 22.2 74.7 4.0 

6.  
SV được thông báo đầy đủ kế hoạch giảng dạy-học tập và 

hình thức đánh giá kết quả học tập.  
2.0 16.2 81.8 4.1 

7.  
GV đánh giá kết quả học tập của SV chính xác, khách 

quan và công bằng. 
2.0 18.2 79.8 4.0 

8.  
Giáo trình và tài liệu học tập của các học phần được GV 

cung cấp đầy đủ cho SV.  
4.0 18.2 77.8 3.9 

9.  
Phòng học đáp ứng được nhu cầu học tập trên lớp của sinh 

viên, lớp học có số lượng sinh viên hợp lý 
6.1 24.2 69.7 3.8 

10.  
Thư viện có nguồn tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng, 

đáp ứng nhu cầu học tập của SV. 
5.1 18.2 76.8 3.9 

11.  
Thư viện đảm bảo không gian, chỗ ngồi đáp ứng được nhu 

cầu học tập, nghiên cứu của SV 
3.0 22.2 74.7 3.9 

12.  
Các ứng dụng trực tuyến để truy cập Website, Internet 

phục vụ hiệu quả việc học tập của SV 
7.1 22.2 70.7 3.8 

13.  

Cán bộ các Phòng/Khoa giải quyết thỏa đáng các yêu cầu 

của SV. Nhân viên có thái độ phục vụ lịch sự và tôn trọng 

SV 

3.0 22.2 74.7 3.9 

14.  
Thông tin về đào tạo, học tập trên Website của Trường đa 

dạng, phong phú và cập nhật thường xuyên 
6.1 17.2 76.8 3.9 

15.  
Hoạt động tư vấn học tập, nghề nghiệp đáp ứng tốt nhu 

cầu tìm hiểu, lựa chọn và học tập của SV 
2.0 26.3 71.7 3.9 

16.  
Chương trình đào tạo đáp ứng được những mong đợi của 

SV 
4.0 23.2 72.7 3.9 

17.  
Kiến thức có được từ chương trình học giúp cho SV tự tin 

về khả năng tìm việc làm sau khi ra trường 
4.0 19.2 76.8 3.9 

18.  
Học phí SV đóng vào tương xứng với chất lượng đào tạo 

nhận được 
4.0 16.2 79.8 4.0 

19.  Việc tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng của SV  3.0 17.2 79.8 4.0 

20.  
Hài lòng của SV về chất lượng đào tạo cũng như môi 

trường học tập tại Trường 
3.0 19.2 77.8 4.0 

TRUNG BÌNH 3.6 19.4 77.0 4.0 
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7.5. Khoa Lý luận Chính trị 

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  

Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng, 

được thông báo cho sinh viên, đáp ứng các yêu cầu phát 

triển nghề nghiệp của SV 

7.1 42.9 50.0 3.4 

2.  
Chương trình đào tạo được cập nhập thường xuyên, các 

môn học được sắp xếp phù hợp từng học kỳ 
7.1 35.7 57.1 3.6 

3.  
Giảng viên có trình độ rộng về chuyên môn giảng dạy, có 

phương pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu. 
7.1 21.4 71.4 3.6 

4.  

GV thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho 

việc giảng dạy, đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng 

dạy 

7.1 21.4 71.4 3.7 

5.  
GV có thái độ gần gũi và thân thiện với sinh viên, sẵn 

sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với SV 
7.1 35.7 57.1 3.6 

6.  
SV được thông báo đầy đủ kế hoạch giảng dạy-học tập và 

hình thức đánh giá kết quả học tập.  
7.1 35.7 57.1 3.7 

7.  
GV đánh giá kết quả học tập của SV chính xác, khách 

quan và công bằng. 
7.1 21.4 71.4 3.6 

8.  
Giáo trình và tài liệu học tập của các học phần được GV 

cung cấp đầy đủ cho SV.  
7.1 35.7 57.1 3.7 

9.  
Phòng học đáp ứng được nhu cầu học tập trên lớp của sinh 

viên, lớp học có số lượng sinh viên hợp lý 
7.1 35.7 57.1 3.6 

10.  
Thư viện có nguồn tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng, 

đáp ứng nhu cầu học tập của SV. 
21.4 28.6 50.0 3.3 

11.  
Thư viện đảm bảo không gian, chỗ ngồi đáp ứng được nhu 

cầu học tập, nghiên cứu của SV 
7.1 42.9 50.0 3.7 

12.  
Các ứng dụng trực tuyến để truy cập Website, Internet 

phục vụ hiệu quả việc học tập của SV 
7.1 35.7 57.1 3.6 

13.  

Cán bộ các Phòng/Khoa giải quyết thỏa đáng các yêu cầu 

của SV. Nhân viên có thái độ phục vụ lịch sự và tôn trọng 

SV 

7.1 50.0 42.9 3.5 

14.  
Thông tin về đào tạo, học tập trên Website của Trường đa 

dạng, phong phú và cập nhật thường xuyên 
0.0 57.1 42.9 3.6 

15.  
Hoạt động tư vấn học tập, nghề nghiệp đáp ứng tốt nhu 

cầu tìm hiểu, lựa chọn và học tập của SV 
14.3 28.6 57.1 3.6 

16.  
Chương trình đào tạo đáp ứng được những mong đợi của 

SV 
0.0 42.9 57.1 3.7 

17.  
Kiến thức có được từ chương trình học giúp cho SV tự tin 

về khả năng tìm việc làm sau khi ra trường 
7.1 35.7 57.1 3.6 

18.  
Học phí SV đóng vào tương xứng với chất lượng đào tạo 

nhận được 
7.1 28.6 64.3 3.8 

19.  Việc tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng của SV  0.0 42.9 57.1 3.7 

20.  
Hài lòng của SV về chất lượng đào tạo cũng như môi 

trường học tập tại Trường 
7.1 35.7 57.1 3.6 

TRUNG BÌNH 7.1 35.7 57.2 3.6 

 

 

 



 7 

7.6. Khoa Ngoại ngữ 

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  

Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng, 

được thông báo cho sinh viên, đáp ứng các yêu cầu phát 

triển nghề nghiệp của SV 

4.7 39.5 55.8 3.6 

2.  
Chương trình đào tạo được cập nhập thường xuyên, các 

môn học được sắp xếp phù hợp từng học kỳ 
12.8 32.6 54.7 3.5 

3.  
Giảng viên có trình độ rộng về chuyên môn giảng dạy, có 

phương pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu. 
2.3 24.4 73.3 3.8 

4.  

GV thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho 

việc giảng dạy, đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng 

dạy 

0.0 27.9 72.1 3.9 

5.  
GV có thái độ gần gũi và thân thiện với sinh viên, sẵn 

sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với SV 
3.5 18.6 77.9 4.0 

6.  
SV được thông báo đầy đủ kế hoạch giảng dạy-học tập và 

hình thức đánh giá kết quả học tập.  
2.3 26.7 70.9 3.8 

7.  
GV đánh giá kết quả học tập của SV chính xác, khách 

quan và công bằng. 
4.7 30.2 65.1 3.8 

8.  
Giáo trình và tài liệu học tập của các học phần được GV 

cung cấp đầy đủ cho SV.  
1.2 30.2 68.6 3.9 

9.  
Phòng học đáp ứng được nhu cầu học tập trên lớp của sinh 

viên, lớp học có số lượng sinh viên hợp lý 
7.0 39.5 53.5 3.6 

10.  
Thư viện có nguồn tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng, 

đáp ứng nhu cầu học tập của SV. 
7.0 34.9 58.1 3.7 

11.  
Thư viện đảm bảo không gian, chỗ ngồi đáp ứng được nhu 

cầu học tập, nghiên cứu của SV 
5.8 23.3 70.9 3.9 

12.  
Các ứng dụng trực tuyến để truy cập Website, Internet 

phục vụ hiệu quả việc học tập của SV 
8.1 36.0 55.8 3.6 

13.  

Cán bộ các Phòng/Khoa giải quyết thỏa đáng các yêu cầu 

của SV. Nhân viên có thái độ phục vụ lịch sự và tôn trọng 

SV 

5.8 27.9 66.3 3.7 

14.  
Thông tin về đào tạo, học tập trên Website của Trường đa 

dạng, phong phú và cập nhật thường xuyên 
7.0 26.7 66.3 3.8 

15.  
Hoạt động tư vấn học tập, nghề nghiệp đáp ứng tốt nhu 

cầu tìm hiểu, lựa chọn và học tập của SV 
8.1 36.0 55.8 3.6 

16.  
Chương trình đào tạo đáp ứng được những mong đợi của 

SV 
9.3 31.4 59.3 3.5 

17.  
Kiến thức có được từ chương trình học giúp cho SV tự tin 

về khả năng tìm việc làm sau khi ra trường 
3.5 41.9 54.7 3.6 

18.  
Học phí SV đóng vào tương xứng với chất lượng đào tạo 

nhận được 
9.3 33.7 57.0 3.6 

19.  Việc tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng của SV  3.5 34.9 61.6 3.7 

20.  
Hài lòng của SV về chất lượng đào tạo cũng như môi 

trường học tập tại Trường 
5.8 29.1 65.1 3.7 

TRUNG BÌNH 5.6 31.3 63.1 3.7 
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7.7. Khoa Chăn nuôi Thú y 

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  

Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng, 

được thông báo cho sinh viên, đáp ứng các yêu cầu phát 

triển nghề nghiệp của SV 

6.1 48.5 45.5 3.5 

2.  
Chương trình đào tạo được cập nhập thường xuyên, các 

môn học được sắp xếp phù hợp từng học kỳ 
6.1 45.5 48.5 3.5 

3.  
Giảng viên có trình độ rộng về chuyên môn giảng dạy, có 

phương pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu. 
3.0 39.4 57.6 3.6 

4.  

GV thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho 

việc giảng dạy, đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng 

dạy 

3.0 39.4 57.6 3.6 

5.  
GV có thái độ gần gũi và thân thiện với sinh viên, sẵn 

sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với SV 
4.5 33.3 62.1 3.7 

6.  
SV được thông báo đầy đủ kế hoạch giảng dạy-học tập và 

hình thức đánh giá kết quả học tập.  
3.0 39.4 57.6 3.7 

7.  
GV đánh giá kết quả học tập của SV chính xác, khách 

quan và công bằng. 
4.5 47.0 48.5 3.5 

8.  
Giáo trình và tài liệu học tập của các học phần được GV 

cung cấp đầy đủ cho SV.  
3.0 37.9 59.1 3.7 

9.  
Phòng học đáp ứng được nhu cầu học tập trên lớp của sinh 

viên, lớp học có số lượng sinh viên hợp lý 
4.5 47.0 48.5 3.5 

10.  
Thư viện có nguồn tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng, 

đáp ứng nhu cầu học tập của SV. 
7.6 45.5 47.0 3.5 

11.  
Thư viện đảm bảo không gian, chỗ ngồi đáp ứng được nhu 

cầu học tập, nghiên cứu của SV 
3.0 43.9 53.0 3.6 

12.  
Các ứng dụng trực tuyến để truy cập Website, Internet 

phục vụ hiệu quả việc học tập của SV 
7.6 48.5 43.9 3.4 

13.  

Cán bộ các Phòng/Khoa giải quyết thỏa đáng các yêu cầu 

của SV. Nhân viên có thái độ phục vụ lịch sự và tôn trọng 

SV 

4.5 40.9 54.5 3.6 

14.  
Thông tin về đào tạo, học tập trên Website của Trường đa 

dạng, phong phú và cập nhật thường xuyên 
3.0 43.9 53.0 3.6 

15.  
Hoạt động tư vấn học tập, nghề nghiệp đáp ứng tốt nhu 

cầu tìm hiểu, lựa chọn và học tập của SV 
4.5 47.0 48.5 3.5 

16.  
Chương trình đào tạo đáp ứng được những mong đợi của 

SV 
7.6 42.4 50.0 3.5 

17.  
Kiến thức có được từ chương trình học giúp cho SV tự tin 

về khả năng tìm việc làm sau khi ra trường 
7.6 43.9 48.5 3.5 

18.  
Học phí SV đóng vào tương xứng với chất lượng đào tạo 

nhận được 
7.6 43.9 48.5 3.5 

19.  Việc tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng của SV  3.0 48.5 48.5 3.5 

20.  
Hài lòng của SV về chất lượng đào tạo cũng như môi 

trường học tập tại Trường 
4.5 47.0 48.5 3.5 

TRUNG BÌNH 4.9 43.6 51.5 3.6 
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7.8. Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ 

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  

Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng, 

được thông báo cho sinh viên, đáp ứng các yêu cầu phát 

triển nghề nghiệp của SV 

16.7 25.0 58.3 3.5 

2.  
Chương trình đào tạo được cập nhập thường xuyên, các 

môn học được sắp xếp phù hợp từng học kỳ 
20.8 25.0 54.2 3.4 

3.  
Giảng viên có trình độ rộng về chuyên môn giảng dạy, có 

phương pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu. 
20.8 16.7 62.5 3.6 

4.  

GV thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho 

việc giảng dạy, đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng 

dạy 

16.7 16.7 66.7 3.7 

5.  
GV có thái độ gần gũi và thân thiện với sinh viên, sẵn 

sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với SV 
16.7 16.7 66.7 3.7 

6.  
SV được thông báo đầy đủ kế hoạch giảng dạy-học tập và 

hình thức đánh giá kết quả học tập.  
20.8 16.7 62.5 3.5 

7.  
GV đánh giá kết quả học tập của SV chính xác, khách 

quan và công bằng. 
20.8 12.5 66.7 3.5 

8.  
Giáo trình và tài liệu học tập của các học phần được GV 

cung cấp đầy đủ cho SV.  
16.7 16.7 66.7 3.7 

9.  
Phòng học đáp ứng được nhu cầu học tập trên lớp của sinh 

viên, lớp học có số lượng sinh viên hợp lý 
16.7 29.2 54.2 3.5 

10.  
Thư viện có nguồn tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng, 

đáp ứng nhu cầu học tập của SV. 
20.8 29.2 50.0 3.3 

11.  
Thư viện đảm bảo không gian, chỗ ngồi đáp ứng được nhu 

cầu học tập, nghiên cứu của SV 
16.7 25.0 58.3 3.5 

12.  
Các ứng dụng trực tuyến để truy cập Website, Internet 

phục vụ hiệu quả việc học tập của SV 
16.7 37.5 45.8 3.4 

13.  

Cán bộ các Phòng/Khoa giải quyết thỏa đáng các yêu cầu 

của SV. Nhân viên có thái độ phục vụ lịch sự và tôn trọng 

SV 

20.8 25.0 54.2 3.4 

14.  
Thông tin về đào tạo, học tập trên Website của Trường đa 

dạng, phong phú và cập nhật thường xuyên 
16.7 29.2 54.2 3.5 

15.  
Hoạt động tư vấn học tập, nghề nghiệp đáp ứng tốt nhu 

cầu tìm hiểu, lựa chọn và học tập của SV 
16.7 16.7 66.7 3.6 

16.  
Chương trình đào tạo đáp ứng được những mong đợi của 

SV 
16.7 25.0 58.3 3.5 

17.  
Kiến thức có được từ chương trình học giúp cho SV tự tin 

về khả năng tìm việc làm sau khi ra trường 
16.7 25.0 58.3 3.5 

18.  
Học phí SV đóng vào tương xứng với chất lượng đào tạo 

nhận được 
25.0 16.7 58.3 3.4 

19.  Việc tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng của SV  20.8 20.8 58.3 3.5 

20.  
Hài lòng của SV về chất lượng đào tạo cũng như môi 

trường học tập tại Trường 
20.8 20.8 58.3 3.5 

TRUNG BÌNH 18.8 22.2 59.0 3.5 
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* Ý kiến khác: Có 21.4% số SV các lớp, các ngành, các Khoa góp ý như sau:  
- Khoa Y Dược: 

+ Thầy cô giảng dạy nhiệt tình, có tâm huyết với nghề và thương sinh viên; 

+ Cơ sở vật chất còn thiếu, Thư viện chưa đủ sách chuyên khảo cho SV nghiên cứu; 

+ Trường cần đầu tư vào Bộ môn Xét nghiệm nhiều hơn, cơ sở phòng thực hành, phòng thí 

nghiệm còn thiếu hóa chất, thiết bị; 

+ Mỗi bộ môn nên cung cấp tài liệu và đề cương để sinh viên có thể học tập hiệu quả; 

+ Thời gian thực tập lâm sàng của SV ngành Y quá ngắn, cần điều chỉnh phù hợp. Trường nên 

sắp xếp dạy xong lý thuyết rồi hãy cho SV đi thực tập lâm sàng; thiếu GV hướng dẫn lâm sàng tại 

bệnh viện; nên cho SV đi thực tập ngoài tỉnh nhiều hơn; 

+ Kế hoạch học tập thay đổi nên báo cho SV biết sớm; 

+ Trợ lý khoa nên tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình hỗ trợ SV trong việc sắp xếp lịch học, lịch đi 

lâm sàng, thực tập và lịch thi. 

- Khoa Nông Lâm nghiệp: 

+ Khoa nên có các hoạt động hướng nghiệp cho SV sắp ra trường; 

+ Mong quý thầy cô giúp đỡ các em SV trong học tập; 

+ GV nên công bằng với SV hơn trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; 

+Tài liệu học tập của Thư viện cần bổ sung thêm cho phong phú. 

- Khoa Kinh tế: 

+ Cho SV hoạt động ngoại khoá và thực hành nhiều hơn; 

+ Viên chức một số đơn vị chức năng cần gần gũi hỗ trợ SV; 

+ Sắp xếp lịch học sớm và linh động; 

+ Sửa chữa thiết bị tại các phòng học, nâng cấp mạng Internet trong Trường; 

+ Việc thi học kỳ còn gây nhiều áp lực cho SV, nên đổi thành tiểu luận để đánh giá kết thúc học 

phần.  

- Khoa Sư phạm:  

+ Chất lượng học tập tốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của SV; 

+ Nên tổ chức kiểm tra đánh giá song hành giữa kiến thức lí thuyết và thực hành, thực tế, giảm 

áp lực cho sinh viên trong quá trình học tập và thi; 

+ Điều chỉnh lại chương trình đào tạo phù hợp với thực tế; 

+ Thêm các hoạt động trải nghiệm thực tế cho SV;  

+ Mong Trường ngày càng phát triển, tự hào là SV của Trường Đại học Tây Nguyên. 

- Khoa Lý luận Chính trị:  

+ Tạo nhiều cơ hội cọ sát thực tế cho sinh viên; 

+ Hài lòng với chất lượng đào tạo của Trường. 

- Khoa Ngoại ngữ:  

+ Trường nên tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hơn cho SV; 

+ Nên cho thi kết thúc môn học ngay sau khi học xong khoảng 1 tuần; 

+ Nên cải cách chương trình đào tạo;  

+ Giảng viên ra đề cương cho SV ôn tập cần bám sát nội dung dạy-học của học phần; 

+ Thư viện cần có thêm nhiều tài liệu tham khảo, chuyên khảo về môn Tiếng Anh; 

+ Chương trình đạo tạo khá phù hợp với SV ngoại ngữ. 

- Khoa Chăn nuôi Thú y:  

+ Mong nhà trường cho sinh viên có nhu cầu được học vượt kể cả trong học kì hè; 

+ Cần dạy thêm cho SV học phần kĩ năng; 

+ Hài lòng về chế độ, môi trường học tập và chất lượng đào tạo của Trường.  

- Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ:  

+ Chuyên viên các đơn vị chức năng nên nhiệt tình, vui vẻ khi tiếp xúc, hướng dẫn SV; 

+ Tạo điều kiện cho những SV có nguyện vọng xem lại bài thi kết thúc học phần; 

+ Cố vấn học tập cần quan tâm hơn tới nhu cầu của SV; 

+ Giảng viên nên linh động trong việc truyền đạt kiến thức các học phần cho SV.  

 

 



8. Nhfn x6t chung
ViQc kh6o s6t SV n6m cu6i d6nh gi6 chdt lugng ddo tao cria CSGD trudc khi t6t nghiQp

OC Uli5t dugc nhu cAu, nguyQn vong cria ngudi hqc nh[m ndng cao ch6t luqng d4y vd hgc.

Nhtng th6ng tin do nguoi hgc cung c6p se g6p phAn quan trgng vdo viQc d6nh giri thgc
tr4ng cria chuong trinh ddo tpo, cria dQi ngfi gi6ng vi0n, hQ thdng co s0 v4t ch6t, Thu.viQn vd

tfitiidO phpc vg Cria vi6n chric. Qua cl6y, Truong c6 th6m nhiing.cln cri khoa hqc dO diAu chinh

nQi duft chuong trinh ddo tao, phuong ph6p d4y hgc.cria GV, clAu tu th6m co sd vpt ch6t, phpc

vu ngudi hqc t6t hon,. . .dirp ring ngdy cdng cao nhu cdu cria xd hQi.
.Q

Ktlt qu6.kheo s6t ld mQt kCnh quan t1olg dC bi6t duq:_ftu:.l.alg- ch6t luqng ddo t4o cria

Truong. C6 s6 liQu b6o c6o Cgc Quin.ly chdt lugng, c6ng khai cliOu ki6n DBCLGD, cdng khai

ch6t lugng toi ctrc b6n 1i6n quan, c6 s6 liQu, minh chimg phpc vp c6ng t6c tU d5nh gi6 vd dSnh

gi6 ngodi.

9. Kitin nghi
- frucrng cAn dAu tu ndng c6p thOm co s0 vflt ch6t nhu phong hoc, m6y chi€u, 6m thanh,

6nh s6ng, mang Internet, fnu vien,...tlO phpc vp t6t hon nhu ciu cria SV vd giing vi6n.

- Ndng cao trinh dQ chuyOn m6n vir phucrng phrip gi6ng d4y cria.dQi ngt gi6ng vi0n.

- EiAu chinh phong cdch, th6i.dQ phpc vp cria vi6n chric mQt sd don vi.qlam dap ung t6t

hcrn nhu ciu cria ngudi hgc, g6p phAn ndng cao chAt lugng ddo t4o trong xu th0 hQi nhflp.

- C6c dcrn vi trong Truongian cri k5t qu6 kh6o s6t de c6 ki5 ho4ch rir so6t, c6i ti6n, n6ng

cao ch6t lugng trong hopt dQng ddo t4o, cdng t6c cria dcrn vi.

Noi nhQn:
- Ban Gi6m hiQu vi HET (dO b6o c6o);

- C6c cton vi (dC Uitit vdL thpc hien);
- DIng Website cria Trudng;
- Luu: QLCL.

TRIICI{G PHONG

r:ns l,{N'l6,tuglib
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