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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

Số:    23 / BC-QLCL 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 12 năm 2021 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT  
Lấy ý kiến của cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo 

và chương trình đào tạo của Trường, năm 2021  

 

Kính gửi: Hiệu trưởng   

  

 Căn cứ Kế hoạch Khảo sát số 5/KH-QLCL ngày 08/01/2021 của Phòng Quản lý chất 

lượng về việc lấy ý kiến phản hồi của Cựu sinh viên, Nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo 

và chương trình đào tạo của Trường, năm 2021, đã được Hiệu trưởng phê duyệt;  

 Phòng báo cáo kết quả như sau:  

 

1. Mục đích 

- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đại học. 

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của cựu sinh viên (CSV), nhà tuyển dụng (NTD) về chất 

lượng đào tạo và Chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường.  

 - Trường có căn cứ điều chỉnh CTĐT, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. 

 - Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

 

2. Yêu cầu              

- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp của 

dân tộc.  

- CSV và các NTD hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung 

cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát do CSGD cung cấp.  

- Thông tin phản hồi từ CSV, NTD được xử lý khách quan, trung thực và được sử 

dụng đúng mục đích.   

 

3. Thời gian thực hiện 

 Năm 2021. 

 

4. Đối tượng, phạm vi thực hiện 

 - CSV của các ngành, các Khoa đã đi làm do Trường đào tạo; 

 - NTD có sử dụng CSV các ngành đào tạo của Trường; 

 - Các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk.  

 

5. Nội dung:  

 - Có 30 câu hỏi được thu thập ý kiến của CSV và NTD về chất lượng đào tạo và nội 

dung CTĐT của Trường. 

 - Sự hài lòng được 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 thực hiện  

 - Phát phiếu tới CSV, NTD hướng dẫn làm và thu lại.  

 - Nhập, lưu trữ và xử lý dữ liệu bằng phần mềm Microsoft Excel 2010. 
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- 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). 

 

7. Kết quả khảo sát     

Đã khảo sát lấy ý kiến được 44 cựu sinh viên và 25 Nhà tuyển dụng của các đơn vị có 

sử dụng sản phẩm đào tạo là cựu SV một số ngành của các Khoa của Trường. CSV và NTD 

góp ý, đánh giá về chất lượng đào tạo và CTĐT của Trường, năm 2001 như sau:  

 

7.1. Cựu sinh viên 

+ CSV đánh giá về những khả năng/năng lực SV có được (chất lượng đào tạo) 

 

CSV đánh giá về những khả năng/năng lực SV có được như sau:  

 

STT Nội dung 

Rất 

không 

hài 

lòng 

(%) 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Rất 

hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số 

HL 

TB 

1.  
Có khả năng vận dụng các kiến thức 

trong công việc 
0.0 0.0 4.5 68.2 27.3 4.2 

2.  
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và 

quản lý công việc 
0.0 0.0 18.2 45.5 36.4 4.2 

3.  Có khả năng giải quyết vấn đề 0.0 0.0 18.2 52.3 29.5 4.1 

4.  
Nhạy bén với môi trường làm việc thay 

đổi 
0.0 0.0 31.8 47.7 20.5 3.9 

5.  
Có khả năng hoạt động hiệu quả trong 

các nhóm 
0.0 0.0 22.7 56.8 20.5 4.0 

6.  Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 0.0 0.0 9.1 61.4 29.5 4.2 

7.  Có khả năng giao tiếp hiệu quả 0.0 0.0 13.6 54.5 31.8 4.2 

8.  Có khả năng phát triển nghề nghiệp 0.0 0.0 9.1 59.1 31.8 4.2 

9.  Có  khả năng làm việc độc lập 0.0 0.0 13.6 54.5 31.8 4.2 

10.  Có tác phong làm việc tốt 0.0 0.0 4.5 54.5 40.9 4.4 

11.  
Có năng lực nghiên cứu, có sáng kiến 

cải tiến 
0.0 0.0 13.6 50.0 36.4 4.2 

12.  Có năng lực học tập ở bậc cao hơn 0.0 0.0 4.5 63.6 31.8 4.3 

13.  Có quan hệ tốt với đồng nghiệp 0.0 0.0 0.0 63.6 36.4 4.4 

14.  Có mối quan hệ tốt với Khoa/Trường 0.0 0.0 4.5 50.0 45.5 4.4 

15.  
Có tinh thần kỷ luật cao, tuân thủ quy 

định của cơ quan, Nhà nước 
0.0 0.0 0.0 54.5 45.5 4.5 

TRUNG BÌNH 0.0 0.0 11.2 55.8 33.0 4.2 
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+ CSV đánh giá về Chương trình đào tạo của Trường 

 

CSV đánh giá về Chương trình đào tạo của Trường như sau:  

 

STT Nội dung 

Rất 

không 

hài 

lòng 

(%) 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Rất 

hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số 

HL 

TB 

1.  
CTĐT có mục tiêu rõ  ràng, cụ thể, cấu 

trúc hợp lý, có hệ thống 
0.0 0.0 13.6 52.3 34.1 4.2 

2.  
CTĐT được thiết kế với các môn học 

được tích hợp và củng cố lẫn nhau 
0.0 0.0 9.1 59.1 31.8 4.2 

3.  
Cách thức tổ chức giảng dạy của CTĐT 

hợp lý 
0.0 0.0 9.1 59.1 31.8 4.2 

4.  Nội dung CTĐT mang tính cập nhật 0.0 0.0 18.2 40.9 40.9 4.2 

5.  
CTĐT thể hiện sự cân đối giữa kiến 

thức cơ sở và chuyên ngành 
0.0 0.0 4.5 59.1 36.4 4.3 

6.  
Phương pháp dạy học phù hợp với 

chuẩn đầu ra của khóa học 
0.0 0.0 0.0 54.5 45.5 4.5 

7.  
PPGD của giảng viên dễ hiểu, khuyến 

khích SV năng động 
0.0 0.0 9.1 54.5 36.4 4.3 

8.  
Có hình thức kiểm tra – đánh giá phù 

hợp 
0.0 0.0 9.1 50.0 40.9 4.3 

9.  
Giảng viên có đủ trình độ, năng lực, có 

tinh thần trách nhiệm cao 
0.0 0.0 4.5 50.0 45.5 4.4 

10.  

Tài liệu, giáo trình, bài giảng, phòng 

học,phòng thí nghiệm, thực hành, 

CSVC, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng 

nhu cầu học tập và nghiên cứu của SV 

0.0 0.0 13.6 54.5 31.8 4.2 

11.  Hệ thống học tín chỉ phù hợp, hiệu quả 0.0 0.0 0.0 54.5 45.5 4.5 

12.  
Hệ thống tư vấn, hỗ trợ đáp ứng nhu 

cầu của SV 
0.0 0.0 4.5 59.1 36.4 4.3 

13.  

Chất lượng CTĐT đáp ứng linh hoạt 

nhu cầu nhân lực của thị trường lao 

động 

0.0 0.0 13.6 45.5 40.9 4.3 

14.  

Anh/Chị được định hướng nghề nghiệp 

từ phía Khoa/Trường trong thời gian là 

SV 

0.0 0.0 9.1 54.5 36.4 4.3 

15.  

Anh/Chị sẵn lòng tham gia xây dựng, 

góp ý cho CTĐT và hướng nghiệp cho 

SV của Trường 

0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 4.5 

TRUNG BÌNH 0.0 0.0 7.9 53.2 38.9 4.3 
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* Ý kiến khác: Có 18.2% số CSV góp ý như sau:  

- Khi xây dựng CTĐT nên kết hợp với các công ty, doanh nghiệp để nội dung, cấu trúc 

CTĐT hợp lý hơn, giúp SV từ năm 3 có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. 

- Tăng thời gian thực tập tại cơ sở cho SV nắm chắc kiến thức rèn nghề, cập nhật các 

thiết bị, công nghệ mới; 

- Bổ sung đào tạo thêm kỹ năng mềm cho SV.  

- Cập nhật thêm tài liệu học tập các chuyên ngành đào tạo. 

- Trường đầu tư mạnh về trang thiết bị PTN-TH, hệ thống CNTT và các dịch vụ. 

 

7.2. Nhà Tuyển dụng  

+ NTD đánh giá về những khả năng/năng lực SV có được (chất lượng đào tạo) 

NTD đánh giá về những khả năng/năng lực SV có được như sau:  

 

STT Nội dung 

Rất 

không 

hài 

lòng 

(%) 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Rất 

hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số 

HL 

TB 

1.  
Có khả năng vận dụng các kiến thức 

trong công việc 
0.0 0.0 4.0 68.0 28.0 4.2 

2.  
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức và 

quản lý công việc 
0.0 0.0 12.0 48.0 40.0 4.3 

3.  Có khả năng giải quyết vấn đề 0.0 0.0 24.0 44.0 32.0 4.1 

4.  
Nhạy bén với môi trường làm việc 

thay đổi 
0.0 0.0 36.0 36.0 28.0 3.9 

5.  
Có khả năng hoạt động hiệu quả trong 

các nhóm 
0.0 0.0 20.0 56.0 24.0 4.0 

6.  
Có đạo đức và trách nhiệm nghề 

nghiệp 
0.0 0.0 12.0 52.0 36.0 4.2 

7.  Có khả năng giao tiếp hiệu quả 0.0 0.0 12.0 52.0 36.0 4.2 

8.  Có khả năng phát triển nghề nghiệp 0.0 0.0 4.0 56.0 40.0 4.4 

9.  Có  khả năng làm việc độc lập 0.0 0.0 20.0 44.0 36.0 4.2 

10.  Có tác phong làm việc tốt 0.0 0.0 8.0 52.0 40.0 4.3 

11.  
Có năng lực nghiên cứu, có sáng kiến 

cải tiến 
0.0 0.0 12.0 48.0 40.0 4.3 

12.  Có năng lực học tập ở bậc cao hơn 0.0 0.0 4.0 56.0 40.0 4.4 

13.  Có quan hệ tốt với đồng nghiệp 0.0 0.0 0.0 60.0 40.0 4.4 

14.  Có mối quan hệ tốt với Khoa/Trường 0.0 0.0 0.0 44.0 56.0 4.6 

15.  
Có tinh thần kỷ luật cao, tuân thủ quy 

định của cơ quan, Nhà nước 
0.0 0.0 0.0 56.0 44.0 4.4 

TRUNG BÌNH 0.0 0.0 11.2 51.5 37.3 4.3 
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+ NTD đánh giá về chương trình đào tạo của Trường  

 

NTD đánh giá về chương trình đào tạo của Trường như sau: 

 

STT Nội dung 

Rất 

không 

hài 

lòng 

(%) 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Rất 

hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số 

HL 

TB 

1.  
CTĐT có mục tiêu rõ  ràng, cụ thể, cấu 

trúc hợp lý, có hệ thống 
0.0 0.0 16.0 44.0 40.0 4.2 

2.  
CTĐT được thiết kế với các môn học 

được tích hợp và củng cố lẫn nhau 
0.0 0.0 12.0 48.0 40.0 4.3 

3.  
Cách thức tổ chức giảng dạy của CTĐT 

hợp lý 
0.0 0.0 8.0 56.0 36.0 4.3 

4.  Nội dung CTĐT mang tính cập nhật 0.0 0.0 20.0 32.0 48.0 4.3 

5.  
CTĐT thể hiện sự cân đối giữa kiến 

thức cơ sở và chuyên ngành 
0.0 0.0 4.0 56.0 40.0 4.4 

6.  
Phương pháp dạy học phù hợp với 

chuẩn đầu ra của khóa học 
0.0 0.0 0.0 48.0 52.0 4.5 

7.  
PPGD của giảng viên dễ hiểu, khuyến 

khích SV năng động 
0.0 0.0 12.0 48.0 40.0 4.3 

8.  
Có hình thức kiểm tra – đánh giá phù 

hợp 
0.0 0.0 4.0 48.0 48.0 4.4 

9.  
Giảng viên có đủ trình độ, năng lực, có 

tinh thần trách nhiệm cao 
0.0 0.0 8.0 40.0 52.0 4.4 

10.  

Tài liệu, giáo trình, bài giảng, phòng 

học,phòng thí nghiệm, thực hành, 

CSVC, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng 

nhu cầu học tập và nghiên cứu của SV 

0.0 0.0 16.0 44.0 40.0 4.2 

11.  Hệ thống học tín chỉ phù hợp, hiệu quả 0.0 0.0 0.0 56.0 44.0 4.4 

12.  
Hệ thống tư vấn, hỗ trợ đáp ứng nhu 

cầu của SV 
0.0 0.0 8.0 48.0 44.0 4.4 

13.  

Chất lượng CTĐT đáp ứng linh hoạt 

nhu cầu nhân lực của thị trường lao 

động 

0.0 0.0 16.0 44.0 40.0 4.2 

14.  

Anh/Chị được định hướng nghề nghiệp 

từ phía Khoa/Trường trong thời gian là 

SV 

0.0 0.0 8.0 48.0 44.0 4.4 

15.  

Anh/Chị sẵn lòng tham gia xây dựng, 

góp ý cho CTĐT và hướng nghiệp cho 

SV của Trường 

0.0 0.0 0.0 40.0 60.0 4.6 

TRUNG BÌNH 0.0 0.0 8.8 46.7 44.5 4.4 

 

 

 



* :i *rcn khdc: C6 36.0% s6 Nro ggp y nhu sau:

- Day th6m cho SV k! n[ng mdm, k] ndng giao tiiSp;

- Thdi gian cho SV thyc tflp tai c6c co s& n€n ddi hon;
- Trudng/Khoa n6n ph5i trqrp v6i c6c don vf c6 sti dpng lao 

{9ng. 
tai dia phucrng;

- Doanh nghiQp s8n sdng h5 trg sinh vi6n cria Trudng tt6 iilip img nhu cdu c6ng viQc

trong thdi dpi mdi.

8. Nhfn x6t chung
Viec thUc hien kh6o s6t l6y y kitln phin hdi cria cdc CSV vd NTD OC tiep thu y kii5n

rl6ng g6p cria hg vC chdt lugng ddo tBo vd chucrng trinh. ddo t4o, g6p phAn ndng cao ch6t

luqng ddo t4o, d6p img nhu cAu xd hQi vn tinh hinh thgc ti5.

Nhtng th6ng tin do CSV vd NTD cung c6p g6p phAn r6t lon vdo_ viQc d6nh giri thgc
tr4ng CTD1 crtaifuc nginh, c6c Khoa, ch6t lugng cria sinh vi€n sau t6t nghiQp ra trudng,
ldm viQc tqi cdc co s0, doanh nghiQp, cfing nhu tfnh pht hgp cria CTDT c6c ngdnh.

CSV vd c6c NTD d6nh gi6 mric i10 hdi ldng vA ch6t lugng ddo t4o vd CTDT cria

Trudng kh6 cao..Di6m sd mric d0 hdi ldng trung binh ld 4.3. r , .
86o c6o KCt qud kh6o s6t l6y y ki6n cira CSV vd NTD vC chdt luqng dio t4o va CTDT

cria Trulng ld co scy dft liQu quan trgng dC Trucrng di6u chinh chuong trinh ddo t4o, dAu tu
th6m CSVC vd tdi liQu hqc t4p. Truong c6ng khai b6o c5o t6i c6c bOn li6n quan; ld minh
chring d6 phpc vp c6ng tric tg d6nh giri vd d6nh gi6 ngodi.

9. DO xu6t, ki6n nqhi
- Cic Khoa cAn c6 sg li6n k6t vd ph6i hqp vdi cdc NTD, doanh nghiQp, c6ng ty, tr4i

sin xu6t,...AO SV c6 m6i trudng thpc t4p ngh€ nghiQp t6t hon.
.l

- Truong c6n ndng cdp, {6u tu th6m CSVC vd tdi liqu hqc tflp cho c6c ngdnh ddo t?o.

- LEnh dao c6c ilon t cAn rd so6t, cii titin c6c ho4t dQng cria don vi tl0 ho4t dQng ddo

t4o ngdy cdng c6 ch6t luqng hon.

Noi nhfin:
- Ban Gi6m hiQu vi HDT (de b5o c6o);
- C6c Khoa, c6c dcrn vi(dC bitiQ;
- Ddng Website cria Trubng;
- Luu: QLCL.

TRTIONG PHONG

W'lfut,0ilrb
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