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BÁO CÁO
Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên nhập học năm 2021
về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học
Kính gửi: Hiệu trưởng
Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo
dục, có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo
dục và cấp chương trình đào tạo. Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng, thực
hiện Kế hoạch số 509/KH-ĐHTN ngày 10 tháng 3 năm 2021 về Kế hoạch bảo đảm
chất lượng giáo dục năm 2021, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 523/TB-ĐHTN
ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc thực hiện một số hoạt động khảo sát năm 2021;
Theo Kế hoạch số: 2493/KH-ĐHTN ngày 17/11/2021 của Hiệu trường Trường
Đại học Tây Nguyên về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Tân sinh viên nhập học
năm 2021 về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học tại Trường;
Được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, phòng Quản lý chất lượng đã thực hiện khảo
sát và báo cáo kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC KHẢO SÁT
1.1. Mục đích
- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong CSGD đại học;
- Tiếp thu ý kiến đóng góp của Tân sinh viên, nhằm hiểu rõ hơn tâm tư nguyện
vọng của người học về công tác tuyển sinh, đón tiếp và nhập học tại Trường;
- Nhà trường có thêm căn cứ để điều chỉnh, bổ sung và cải tiến các hoạt động
tuyển sinh, nhập học cũng như đáp ứng những mong muốn, nguyện vọng chính đáng
của các bạn sinh viên trong thời gian học tập tại Trường;
- Đảm bảo lợi ích, tạo điều kiện để người học được bày tỏ ý kiến, quan điểm và
nhận xét của mình về các hoạt động, điều kiện liên quan đến khóa đào tạo, và các hoạt
động khác của Nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy và học góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra.
1.2. Yêu cầu
- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt
đẹp trong môi trường giáo dục;
- Người học, người dạy trong Trường hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và
trung thực trong việc cung cấp thông tin theo mẫu phiếu khảo sát của Nhà trường,
nhằm đạt được mục tiêu đề ra;
- Thông tin phản hồi từ tân sinh viên (khóa 2021) về công tác tuyển sinh, đón tiếp
và nhập học được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích.
1.3. Đối tượng, phạm vi thực hiện
Tân sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, nhập học năm 2021 của 08 Khoa
đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên.
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Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2021.
1.4. Phương pháp thực hiện
- Sử dụng công cụ khảo sát Google forms và triển khai trực tiếp đường link khảo
sát (đánh giá) tới từng đối tượng liên quan thông qua các kênh tương tác như: Email;
Facebook; Zalo; Lãnh đạo các khoa; Cố vấn học tập, Website Trường
(https://www.ttn.edu.vn/index.php/vanban/vbkiemdinhcsgddh), Hệ thống quản lý văn
bản và điều hành, ...
- Mẫu phiếu khảo sát: Theo đường link bên dưới:
https://forms.gle/dWkPMH78xjMCxP7KA
- Dữ liệu được thu tập qua Google forms và xử lý bằng phần mềm Microsoft
Excel 2019; Phân tích số liệu khảo sát thông qua phần mềm SPSS 21 (nếu có);
- Viết báo cáo kết quả sau khi xử lý dữ liệu;
- Phản hồi kết quả khảo sát đến các bên liên quan;
- Lưu trữ kết quả khảo sát;
- Lập kế hoạch khắc phục, cải tiến theo chu trình P-D-C-A trong giai đoạn tiếp theo.
II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Tiêu chí 1: Thống kê số lượng sinh viên khóa 2021 tham gia khảo sát
Số sinh viên tham gia khảo sát: 830 sinh viên, chiếm tỷ lệ 59,43% tổng số Tân
sinh viên khóa 2021. Trong số sinh viên khảo sát, tỷ lệ sinh viên nữ chiếm 68,7%, sinh
viên nam là 31,3%; Về thành phần dân tộc: 81,4% là dân tộc kinh, 6,3% dân tộc Ê-Đê,
J’rai 2,8%, dân tộc Tày 2%, các dân tộc khác chiếm tỷ lệ thấp; Biểu đồ độ tuổi của tân
sinh viên cho thấy đa số sinh viên là đúng tuổi với 81,6% sinh viên sinh năm 2003, các
độ tuổi khác chiếm tỷ lệ thấp (Hình 1).
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Hình 1. Tỷ lệ sinh viên theo giới tính, dân tộc và tuổi thực hiện khảo sát
Sinh viên thuộc các khoa khác nhau được thống kê cụ thể ở Bảng 1. Trong đó các
khoa có số lượng sinh viên tham gia khảo sát nhiều như khoa Kinh tế là 19,2%, khoa
Sư phạm với 18,1%, và khoa Chăn nuôi – Thú y chiếm 16,1%.
Bảng 1. Tỷ lệ sinh viên các khoa tham gia khảo sát
STT

Khoa

Số lượng sinh viên

Tỷ lệ (%)

1.

Khoa Nông Lâm nghiệp

91

11,0

2.

Khoa Khoa học TN và CN

69

8,3

3.

Khoa Chăn nuôi - Thú y

134

16,1

4.

Khoa Kinh tế

159

19,2

5.

Khoa Ngoại ngữ

120

14,5

6.

Khoa Y - dược

96

11,6

7.

Khoa Sư phạm

150

18,1

8.

Khoa Lý luận chính trị

11

1,3

Tổng cộng

830

100,0

Tỷ lệ sinh viên khảo sát phân chia theo khu vực như Bảng 2, trong đó sinh viên
đến từ Đắk Lắk chiếm tỷ lệ cao nhất với 67%, các vị trí tiếp theo lần lượt là Đắk Nông
(10,2%), Gia Lai (8,2), Khánh Hòa (2,22%), Lâm Đồng (2 %). Từ tỷ lệ phân tích giúp
Nhà trường nhìn nhận, xác định đối tượng và khu vực tuyển sinh, từ kết quả này bộ

4

phận tuyển sinh sẽ định hướng chọn những địa phương, khu vực để tiến hành các hình
thức và lên kế hoạch tư vấn tuyển sinh phù hợp cho các năm tiếp theo.
Bảng 2. Thống kê sinh viên theo khu vực
Tỉnh (nơi học THPT)

Số sinh viên

Tỷ lệ (%)

1.

Đắk Lắk

556

67

2.

Đắk Nông

85

10,2

3.

Gia Lai

68

8,2

4.

Lâm Đồng

17

2

5.

Khánh Hòa

18

2,22

6.

Phú Yên

11

1,3

7.

Quãng Ngãi

11

1,3

8.

Ninh Thuận

11

1,3

9.

Tp. HCM

8

1

Bình Phước

7

0,8

STT

10.

Tiêu chí 2: Tỷ lệ tân sinh viên biết đến Trường Đại học Tây Nguyên
Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Hình 2 cho thấy, tân sinh viên biết đến
Trường chủ yếu thông qua việc tự tìm hiểu qua Website của Trường, qua Internet
(64,1%); các kênh tiếp cận thông tin tiếp theo của tân sinh viên lần lượt là: qua bạn bè,
cựu sinh viên và người thân (48,1%), kênh tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các trường
THPT với tỷ lệ 44,0%. qua phương tiện thông tin như tivi, báo đài (36,6%), cẩm nang
tuyển sinh của Trường (7,5%). Có thể thấy rằng, vì lý do dịch bệnh covid-19 nên việc
tư vấn tuyển sinh thông qua mạng Internet và các phương tiện thông tin là rất cần thiết,
trong khi đó việc tiếp cần thông tin tuyển sinh qua Nhà trường qua đội ngũ bạn bề và
cựu sinh viên cũng rất quan trọng để giúp giới thiệu và quảng bá về các ngành đào tạo
tại Trường. Trong khi đó, công tác tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các trường THPT
không có hiệu quả cao so với các năm trước đây. Thông qua kết quả khảo sát sẽ giúp
đánh giá được kênh truyền thông (thông tin) thu hút và có sức ảnh hưởng mạnh nhất từ
đó bộ phận tuyển sinh sẽ có những định hướng, điều chỉnh và lập kế hoạch tuyển sinh
cho các năm tiếp theo được hiệu quả.
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Hình 2. Biểu đồ tỷ lệ sinh tân sinh viên biết đến Trường Đại học Tây Nguyên qua
các kênh thông tin khác nhau
Bên cạnh các kênh tuyển sinh trên, các bạn Tân sinh viên có một số góp ý tăng
cường công tác tư vấn tuyển sinh online qua Internet, Website của Trường, các trang
mạng xã hội như Facebook, các Fanpage, …
Tiêu chí 3: Khi được hỏi về lý do chọn Trường Đại học Tây Nguyên (TNU) làm
nơi học tập

Hình 3. Thống kê lý do chọn Trường Đại học Tây Nguyên làm nơi học tập
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Nhận xét: Từ kết quả ở Hình 3, cho thấy: yếu tố quyết định để tân sinh viên chọn
Trường Đại học Tây Nguyên (TNU) làm nơi học tập là Trường có mức học phí phù
hợp (67,3%), và gần nhà (65,8%); ngoài ra lý do Trường có ngành học yêu thích
chiếm tỷ lệ cao (55,7%) hay lý do Uy tín của Nhà trường về đào tạo, nghiên cứu khoa
học (44%). Các lý do khác cũng quan trọng như: Trường có điểm chuẩn vừa phải
(43,7%), Thông tin về trường rõ ràng (40,6%), Do bản thân yêu thích (39,5%); Cơ sở
vật chất tốt, bảo đảm, … (37,2%), Do tư vấn của gia đình, bạn bè, người thân (36,1%),
…
Tiêu chí 4: Khi được hỏi về lý do chọn ngành đang học tại Trường Đại học Tây
Nguyên
Khi được hỏi trong các ngành tuyển sinh 2021 của Trường Đại học Tây Nguyên,
Anh/Chị yêu thích ngành nào nhất? Kết quả trả lời của tân sinh viên về 10 ngành được
yêu thích nhất được thống kê ở Bảng 3 dưới đây:
Bảng 3. Thống kê các ngành học được yêu thích tại TNU năm 2020
Tỷ lệ
STT
Nội dung
Số lượng
(%)
1.
Thú y
109
13,1
2.
Y khoa
91
11,0
3.
Kế toán
85
10,2
4.
Ngôn ngữ Anh
83
10,0
5.
Sư phạm toán
42
5,1
6.
Sư phạm Ngữ Văn
40
4,8
7.
Giáo dục Tiểu học
40
4,8
8.
Sư phạm tiếng Anh
39
4,7
9.
Kinh tế
38
4,6
10.
Giáo dục mầm non
35
4,2
Trong đó các ngành được yêu thích bao gồm: Thú y là ngành học được sinh viên
yêu thích nhiều nhất (13,1%), kế đến là Y Khoa (11,0%), Kế toán (10,2%), Ngôn ngữ
Anh (10%) tiếp theo là nhóm ngành về Sư phạm (Sư phạm Toán, Sư phạm ngữ văn,
Giáo dục tiểu học và Sư phạm Tiếng Anh) cũng được nhiều sinh viên lựa chọn. Thông
qua số liệu này Nhà trường có một số thông tin tham khảo giúp định hướng về mở
ngành hoặc phát triển ngành học theo nhu cầu xã hội.
Bên cạnh đó, để hiểu rõ hơn lý do tại sao tân sinh viên lại chọn ngành đang theo
học tại TNU, thống kê tại Hình 4 cho thấy các lý do chính.
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Hình 4. Thống kê lý do chọn ngành đang học
Nhận xét: Khi được hỏi về lý do chọn ngành đang theo học tại TNU, lý do “bản
thân yêu thích ngành học này” chiếm đa số với 529 sinh viên, chiếm tỷ lệ 63,7%; lý do
“ngành học đáp ứng đúng thị trường lao động, dễ xin được việc sau khi tốt nghiệp”
dứng thứ hai với 377 sinh viên, chiếm tỷ lệ 45,4%; lý do “ngành học có điểm chuẩn
vừa sức” với 331 sinh viên chọn chiếm tỷ lệ 39,9%; Ngành học được thiết kế với mục
tiêu rõ ràng với 164 sinh viên chọn, chiếm tỷ lệ 19,8%; Ngành học có khả năng liên
thông lên bậc học cao hơn chiếm tỷ lệ 12%. Các lý do khác chiếm tỷ lệ không đáng kể
(Hình 4).
Tiêu chí 5: Đánh giá chung của tân sinh viên về chất lượng các buổi tư vấn tuyển
sinh của Trường Đại học Tây Nguyên
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Hình 5. Biểu đồ tân sinh viên đánh giá chung về chất lượng các buổi tư vấn tuyển
sinh của Trường Đại học Tây Nguyên
Nhận xét: Trong số sinh viên được khảo sát có 170 sinh viên không tham dự các
buổi tư vấn tuyển sinh của Trường, chiếm tỷ lệ 20,5%. Từ kết quả khảo sát được tổng
hợp ở Hình 5 cho thấy, có 660 tân sinh viên tham gia trực tiếp các buổi tư vấn tuyển
sinh, tỷ lệ đánh giá trung bình chung với mức “hài lòng” là 63,8%; mức “bình thường”
là 14,6%; mức “không hài lòng” là 1,0%. Nhìn chung tỷ lệ không hài lòng thấp, tỷ lệ
hài lòng cao.
Tiêu chí 6: Đánh giá chung của Tân sinh viên về công tác tuyển sinh của Nhà
trường

Hình 6. Đánh giá chung của Tân sinh viên về công tác tuyển sinh của Trường Đại
học Tây Nguyên
Nhận xét: Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Hình 6 cho thấy, trong số sinh
viên được khảo sát có 817 tân sinh viên có đánh giá chung về công tác tuyển sinh của
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Nhà trường, tỷ lệ đánh giá trung bình chung với mức “hài lòng” là 81,7%; mức “bình
thường” là 17,3%; mức “không hài lòng” là 1,1%. Nhìn chung tỷ lệ không hài lòng
thấp, tỷ lệ hài lòng cao. Như vậy, hoạt động tư vấn tuyển sinh (TVTS) của Nhà trường
được đánh giá tốt, tỷ lệ không hài lòng rất thấp.
Bảng 4. Kết quả đánh giá mức hài lòng về công tác nhập học của Trường Đại học
Tây Nguyên
Mức đánh giá (tỷ lệ %)
Điểm
TB
tính
TT
Nội dung đánh giá
Không
Bình
Hài
theo
hài lòng thường
lòng
thang
Likert
Thông tin trúng tuyển được thông báo kịp
1
1,81
16,51
81,69
4,06
thời, phù hợp
Quy trình nhập học rõ ràng, thuận tiện
2
0,96
15,90
83,13
4,08
cho SV
Thủ tục, giấy tờ nhập học rõ ràng, dễ hiểu
3
0,84
15,30
83,86
4,09
cho SV
Thủ tục đăng kí Khu nội trú (Ký túc xá)
4
2,29
30,12
67,59
3,83
thuận lợi
Thời gian từ lúc nhận thông báo đến khi
0,96
84,46
5 nhập học đủ cho anh/chị hoàn thiện hồ sơ,
14,58
4,10
thủ tục
Công tác hướng dẫn, hỗ trợ nhập học rất
0,96
81,20
6
17,83
4,06
hữu ích cho các em
Thái độ phục vụ, tiếp đón của cán bộ hỗ
0,84
82,77
7
16,39
4,10
trợ, tình nguyện viên hòa nhã, thân thiện
Nơi đăng kí xét tuyển tại Trường đã đạt
0,96
80,12
8
18,92
4,03
chuẩn
1,20
18,19
80,60
4,04
Trung bình
Nhận xét: Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Bảng 4 cho thấy, tỷ lệ đánh giá
trung bình chung về tiêu chí công tác nhập học của Trường Đại học Tây Nguyên với
mức “hài lòng” là 80,6%; mức “bình thường” là 18,19%; mức “không hài lòng” là
1,2%. Điểm mức độ hài lòng trung bình được tính trên thang điểm likert (thang điểm
5), với điểm hài lòng trung bình là 4,04, mức điểm này cho thấy mức độ hài lòng cao
và được xếp loại mức chất lượng tốt của tân sinh viên về tiêu chí này. Trong đó, nội
dung “Thời gian từ lúc nhận thông báo đến khi nhập học đủ cho anh/chị hoàn thiện hồ
sơ, thủ tục” có mức độ hài lòng cao nhất, với tỷ lệ hài lòng là 84,46% và điểm trung
bình đánh giá mức độ hài lòng là 4,10. Bên cạnh đó, nội dung “Thủ tục đăng kí Khu
nội trú (Ký túc xá) thuận lợi” có mức hài lòng thấp nhất, với tỷ lệ hài lòng là 67,59%
và điểm trung bình đánh giá mức độ hài lòng là 3,83.
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Các ý kiến góp ý thêm để cải thiện công tác tuyển sinh; nhập học của Nhà trường
Bộ phận Tư vấn tuyển sinh online nên trả lời tin nhắn của sinh viên nhanh hơn;
Khi tư vấn về các ngành cần nói rõ hơn; Những người xét tuyển nguyện vọng 2, 3, 4
muộn thì không được thông báo rõ ràng còn nhiều thiếu sót; Nên gọi điện thoại và gửi
báo trúng tuyển tận nơi.
Tiêu chí 7: Đánh giá chung của Tân sinh viên về Tuần sinh hoạt công dân sinh
viên đầu khóa học

Hình 7. Đánh giá chung của Tân sinh viên về Tuần sinh hoạt công dân sinh viên
đầu khóa học
Nhận xét: Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Hình 7 cho thấy, trong số 830
sinh viên được khảo sát, phần lớn sinh viên hài lòng về tuần sinh hoạt công dân đầu
khóa, tỷ lệ đánh giá trung bình chung với mức “hài lòng” là 78,8%; mức “bình
thường” là 20,8%; mức “không hài lòng” là 1,3%. Nhìn chung tỷ lệ không hài lòng
thấp, tỷ lệ hài lòng cao.
Tiêu chí 8: Đánh giá chung của Tân sinh viên về việc tiếp cận thông tin, hướng
dẫn đầu khóa học của Trường, Khoa, Bộ môn
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Hình 8. Đánh giá chung của Tân sinh viên về việc tiếp cận thông tin, hướng dẫn
đầu khóa học của Trường, Khoa, Bộ môn
Nhận xét: Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Hình 8 cho thấy, tỷ lệ đánh giá
trung bình chung với mức “hài lòng” là 79,9%; mức “bình thường” là 18,9%; mức
“không hài lòng” là 1,2%. Nhìn chung tỷ lệ không hài lòng thấp, tỷ lệ hài lòng cao.
Tiêu chí 9: Chỗ ở và nhu cầu chỗ ở của Tân sinh viên

Hình 9. Thống kê tỷ lệ về chỗ ở của tân sinh viên
Nhận xét: Theo kết quả khảo sát ở Hình 9, trong số 830 tân sinh viên khóa 2021,
do tình hình dịch bệnh Covid-19, chủ yếu sinh viên đang học online tại nhà nên tỷ lệ
sinh viên ở với gia đình chiếm tỷ lệ cao với 68,1%, tỷ lệ sinh viên thuê trọ ngoài chiếm
23,3%, tỷ lệ tỷ lệ sinh viên ở trong KTX của Trường chỉ chiếm 3%, tỷ lệ sinh viên
hiện đang ở nhà người quen là 3,5%.

12

Trong khi đó, khi được hỏi về nhu cầu ở ký túc xá (KTX) của Tân sinh viên,
trong số 803 phản hồi, phần lớn (650 sinh viên) trả lời không có nguyện vọng chiếm tỷ
lệ 80,9%, tỷ lệ sinh viên có nguyện vọng chiếm 19,1% (Hình 10).

Hình 10. Nhu cầu ở ký túc xá của sinh viên
Tiêu chí 10: Khi được hỏi sinh viên làm thêm (part-time) trong quá trình học tập
tại Trường
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Hình 11. Nhu cầu và cơ cấu công việc làm thêm mà tân sinh viên mong muốn
Nhận xét: Theo kết quả khảo sát ở Hình 11, trong số 830 tân sinh viên khóa
2021, Số sinh viên mong muốn làm việc bán thời gian (part-time) chiếm tỷ lệ cao với
83,3%, tỷ lệ sinh viên không có nguyện vọng chiếm tỷ lệ 16,7%.
Trong khi đó, khi được hỏi về nhu cầu công việc muốn làm thêm của Tân sinh
viên, các công việc mong muốn bao gồm: Phụ quán ăn, nhà hàng (18,9%), Gia sư
(18%), Làm thêm trong Trường (14,9%), Làm thêm thời vụ (11,3%), … (Hình 11).
Tiêu chí 11: Mức sinh hoạt hằng tháng của tân sinh viên
Khi được hỏi về mức sinh hoạt hằng tháng (bao gồm cả chi phí ăn ở và học tập)
tại Trường, kết quả thống kê ở Hình 12 cho thấy như sau: 27,2% chi tiêu ở mức dưới 2
triệu đồng/tháng; Phần lớn tân sinh viên (42,2%) có mức chi tiêu từ 2 đến dưới 3 triệu
đồng; 21,3% có mức chi tiêu từ 3 đến dưới 4 triệu đồng. Tỷ lệ chi tiêu từ 4 triệu trở lên
chiếm tỷ lệ 9,2%.
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Hình 12. Mức chi phí sinh hoạt trung bình/tháng của Tân sinh viên cho học tập
và sinh hoạt tại Trường Đại học Tây Nguyên
Tiêu chí 12: Nguyện vọng tham gia các hoạt động ngoại khóa của tân sinh viên
Khi được hỏi về nguyện vọng tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc phục vụ
cộng đồng do Khoa/Trường tổ chức, phần lớn sinh viên (tỷ lệ 92,9%) mong muốn
được tham gia, trong khi tỷ lệ không có nguyện vọng thấp với 7,1% (Hình 13).

Hình 13. Tỷ lệ nguyện vọng tham gia các hoạt động ngoại khóa
Cụ thể, những hoạt động ngoại khóa mà sinh viên có nguyện vọng tham gia được
thể hiện ở Hình 14 dưới đây:
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Hình 14. Thống kê những hoạt động ngoại khóa mà sinh viên có nguyện vọng
tham gia
Trong đó, nhiều nhất là có nguyện vọng tham gia các hoạt động của Đoàn TN và
Hội SV Trường tổ chức (85,7%); Tự tổ chức các hoạt động với bạn bè (37,3%); Tham
gia các hoạt động do các đơn vị bên ngoài tổ chức (30,7%). Một số hoạt động khác mà
sinh viên có nguyện vọng tham gia như: đá bóng, văn nghệ, múa, hiến máu tình
nguyện, các hoạt động tình nguyện và phục vụ cộng đồng, …
Bảng 5. Kết quả đánh giá mức hài lòng về một số nội dung cụ thể
Mức đánh giá (tỷ lệ %)
Điểm
TB
tính
Không
TT
Nội dung đánh giá
Bình
Hài
theo
hài
thường
lòng
thang
lòng
Likert
Đánh giá về cơ sở vật chất và thái độ
1
0,84
21,45
77,71
3,95
phục vụ
Đánh giá về thái độ phục vụ của khối
2
0,72
19,76
79,52
4,00
phòng ban chức năng
3
4
5

Đánh giá về thái độ phục vụ của bộ
phận giáo vụ khoa (trợ lý khoa)
Đánh giá về vai trò của Cố vấn học tập
Đánh giá về vai trò của cán bộ lớp, cán
bộ Đoàn, Hội sinh viên
Trung bình

0,60

18,67

80,72

4,04

0,84

14,82

84,34

4,15

0,48

17,71

81,81

4,09

0,70

18,48

80,82

4,05

Nhận xét: Từ kết quả khảo sát được tổng hợp ở Bảng 5 cho thấy, tỷ lệ đánh giá
trung bình chung về tiêu chí này với mức “hài lòng” là 80,82%; mức “bình thường” là
18,48%; mức “không hài lòng” là 0,70%. Điểm mức độ hài lòng trung bình được tính
trên thang điểm likert (thang điểm 5), với điểm hài lòng trung bình là 4,05, mức điểm
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này cho thấy mức độ hài lòng cao và được xếp loại mức chất lượng tốt về các tiêu chí
này. Trong đó, nội dung “Đánh giá vai trò của cố vấn học tập” có mức độ hài lòng cao
nhất, với tỷ lệ hài lòng là 84,34% và điểm trung bình đánh giá mức độ hài lòng là 4,15.
Bên cạnh đó, nội dung “Đánh giá về cơ sở vật chất và thái độ phục vụ” có mức hài
lòng thấp nhất, với tỷ lệ hài lòng là 77,71% và điểm trung bình đánh giá mức độ hài
lòng là 3,95.
Tiêu chí 13: Khi được hỏi về những khó khăn mà Anh/Chị gặp phải khi bắt đầu
học tập và sinh hoạt tại Trường Đại học Tây Nguyên

Hình 15. Thống kê những khó khăn của Tân sinh viên
Nhận xét: khi được hỏi về các khó khăn, phương pháp học tập khác biệt với phổ
thông chiếm tỷ lệ cao nhất với 70,4%, tiếp đến là việc đăng ký môn học 48,8%; Thuê
chỗ ở (29,4%); Xa gia đình (26,6%); Chi phí sinh hoạt và học phí cao (14,2%, Hình
15). Còn lại sinh viên chưa gặp khó khăn hoặc một số sinh viên khác có ý kiến về việc
gặp khó khăn trong việc học online.
Tiêu chí 14: Khi được hỏi về kỳ vọng của Anh/Chị sau khi học tập tại Trường

Hình 16. Thống kê những kỳ vọng của Tân sinh viên
Nhận xét: sinh viên mong muốn có việc làm đúng với ngành học chiếm tỷ lệ cao
nhất (82,8%); sinh viên mong muốn nắm vững chuyện môn và kỹ năng thực hành
chiếm 76,4%, mong muốn được trang bị đầy đủ các kỹ năng mềm để đáp ứng yêu cầu
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cta thi truong/x5 hQi chi5m 71,6o/o;D4ttinhdQ Ngoai ngt vd tin hoc theo y6u cAu cta
thi truong lao d6ng chii)m 59,9%; C6 khi ndng tu
tu nghiOn cint 55,9%; C6 k!
ndng ddn dit, kh0i nghiQp, t4o viQc ldm cho minh v cho ngudi khirc chii m 55,2o/o
(Hinh 16). Day ld dlnh hu6ng quan trong a6 Nfra
rd so6t, cAi ti6n c6c hoat d6ng
d4y vd hoc dti ndng cao m6i trudng hgc tAp vd d6p rm chuAn dAu ra. MQt s6 k! vqng
khdc: mong mutSn Nhd truong b6 tri thdi luong thuc
nhidu hcrn, c6 kh6 ndng hoc
tdp cao hon, c6 blng t6t nghiQp dtng h4n, c6 vi6c ldm
thu nhfp 6n dinh, ..

III. KET LUAN VA KIfNNGHI
Qua khio s6t tAn sinh vi6n kh6a 2021 vd cdng
hoc, cho th6y da s6 sinh vi6n hdi ldng vd hinh thric tu
d6 phrit huy hon nfta Nha trudng cAn quan tdm ciic v6n

. Diii vtil cilng tdc tuyin sinh:
1. Chinh nhdn su vi c6ch thric lim

tuy6n sinh, d6n titip vd nhQp
sinh vd nhAp hgc t4i Trudng,
sau:

tu v6n ttry6n sinh (TVTS) h
ytlu t6 co Anl huong lon ct6n vi6c lua chgn TN! crla t6n sinh vi6n. Do <16, cdn
ti6p ruc ph6t huy hinh thr?c n-r v6n tuy6n sinh ]
ti6p tai c6c truong THPT.
Diy manh su hgp tiic. ket nOi giAo vi6n cric rrl g THPT cO thO bang nhidu
hinh thfc khiic nhau nhu hQi thAo, cric lop ril hu6n k! ndng tu v6n hudng
nghiQp. k! ndng giriLng day, chuong trinh STEM,
2. Bdn canh d6, do dnh hu&ng cua tinh hinh dich 6nh covid-l9 vi vAy c0n ting

.

viQc cua b0 pht

cuong hon nfta hinh thfc nr v6n tuydn sinh th6n] qua mang Intemet, ddc biQt h
li.
mang xd hQi (Fanpage. Facebook, Zalo. ...): B pnan tu van
nryen srnn phal
tich cqc thay d6i, cii titln, cQp nh{t tin bdi,
n6i dung truyon tai th6ng tin,
hinh inh truy€n th6ng phii chinh chu, tao thOm
video chuy6n nghiCp hon;
phong
phf
da d4ng,
hon trong n6i dung vd hinh fc truy€n th6ng.
Eiii vtfi c1ng fiic nhQp hgc:
Trong cti6u kiQn dich b0nh covid-I9, viQc tha d6i hinh thric nh{p hgc tr.uc
tuy6n (online) qua Intemet H can thi6t (tnr m6t st5 thrl tuc bit Uu6c;. Ndn tdng
cudngc6c hoat d6ng trao <16i, huong d5n, tinh
vi6n, hu6ng dAn nong
ngdy nhQp hoc online a6 h6 trq nhi6u hon cho
sinh vi6n; girip sinh vi6n c6
th6m nidm tin, d6ng luc vd hring thri a6 gin UO
hgc tAp tai Truong.
Tr6n <l6y ld b6o c6o k6t qut kAio sitldy ! kiCn pfan h6i cta sinh vi6n nhAp hoc
2020 v€ c6ng tiic tuy6n sinh, d6n ti6p vd nhQp troc
Nhd tnrdns- -,.
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Noi nhQn:
- Ban Girim hi6u (tl6 brio c5o);
- C6c don vi li6n quan ltld birir,):
- Deng tai website;
- Luu: QLCL.
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