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Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 
 

1.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGƯỜI HỌC TỐT NGHIỆP THÁNG 02 VÀ 

THÁNG 08 NĂM 2020 

Trong năm học 2019-2020, Trường Đại học Văn Lang thực hiện khảo sát ý kiến người 

học về chất lượng đào tạo tại thời điểm tốt nghiệp đối với 2.047 người học tốt nghiệp 

thuộc 18 ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy. Trong đó bao gồm 348 người học 

được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 108/QĐ-ĐHVL ngày 14 tháng 02 năm 

2020 và 1.699 người học được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 919/QĐ-ĐHVL 

ngày 25 tháng 08 năm 2020 và Quyết định số 469/QĐ-ĐHVL ngày 04 tháng 06 năm 

2020.  

Khảo sát ý kiến người học về chất lượng đào tạo tại thời điểm tốt nghiệp Trường Đại 

học Văn Lang (đợt tháng 03 và 08 năm 2020) được phối hợp thực hiện bởi nhóm khảo 

sát từ Phòng Đảm bảo Chất lượng Đào tạo, cán bộ hỗ trợ từ Phòng Công nghệ thông tin 

và cán bộ phụ trách công tác sinh viên thuộc các khoa. Kế hoạch khảo sát của mỗi đợt 

được trình bày trong lần lượt trong Phụ lục 1 và Phụ lục 2. 

1.2. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT 

- Ghi nhận ý kiến phản hồi của người học tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của toàn 

khóa học và các hoạt động hỗ trợ khác, dựa trên trải nghiệm thực tế của người học qua 

các năm học tập tại Trường. Qua đó, Nhà trường có thể đưa ra những đề xuất phù hợp 

để nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ, cải thiện chất lượng các cơ sở vật chất và 

các hoạt động hỗ trợ. 

- Đáp ứng những yêu cầu của công tác kiểm định/đánh giá chất lượng tại Trường Đại học 

Văn Lang theo Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 về việc hướng dẫn 

đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và Công văn số 

1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá 

theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại 

học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

- Là cơ sở để Nhà trường tổng hợp thông tin liên lạc với người học trước khi ra trường, 

chuẩn bị cho công tác khảo sát tình hình việc làm của cựu người học sau 1 năm tốt 

nghiệp – đợt khảo sát năm 2021. 
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1.3. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Mẫu phiếu khảo sát trực tuyến bao gồm các nội dung sau đây (chi tiết các câu hỏi nằm 

trong Phụ lục 3): 

- Thông tin về việc làm của người học tốt nghiệp (4 câu hỏi): 

+ Tình trạng việc làm hiện tại của người học tốt nghiệp; 

+ Mức độ liên quan giữa công việc với chuyên môn đào tạo của người học; 

+ Kế hoạch tiếp tục học của người học tốt nghiệp trong tương lai; 

- Đánh giá cuả người học về chất lượng đào tạo (23 câu hỏi): 

+ Đánh giá của người học về chương trình đào tạo; 

+ Đánh giá của người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên; 

+ Đánh giá của người học về tổ chức đào tạo; 

+ Đánh giá của người học về các vấn đề khác liên quan đến đào tạo; 

1.4. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT, THANG ĐO ĐÁNH GIÁ, VÀ PHƯƠNG 

PHÁP PHÂN TÍCH 

1.4.1. Phương pháp khảo sát 

Khảo sát ý kiến người học về chất lượng đào tạo tại thời điểm tốt nghiệp của Trường 

Đại học Văn Lang - đợt tháng 03 và 08 năm 2020 sử dụng đồng thời 2 phương pháp: 

- Khảo sát online: Người học tham gia đóng góp ý kiến phản hồi bằng cách truy cập 

vào trang khảo sát tại địa chỉ http://khaosat.vanlanguni.edu.vn/ và thực hiện trả lời các 

câu hỏi được thể hiện trên trang khảo sát.  

- Khảo sát qua điện thoại: đối với những người học nào không thực hiện khảo sát qua 

website, cán bộ phụ trách công tác khảo sát của các Khoa sẽ chủ động liên hệ để thực 

hiện phỏng vấn qua điện thoại, và phản hồi của người học cũng sẽ được cập nhật trực 

tiếp lên trang khảo sát. 

1.4.2. Thang đo đánh giá 

Các câu hỏi về chất lượng đào tạo trong khảo sát này được sử dụng thang do Likert 5 

bậc, với mức độ thấp nhất là 1, cao nhất là 5. Thang điểm đánh giá cụ thể được thể hiện 

ở Bảng 1.1. 

 

 

http://khaosat.vanlanguni.edu.vn/taithoidiemtotnghiep
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Bảng 1.1 Thang điểm đánh giá 5 bậc được sử dụng trong khảo sát 

Thang đo Mức độ đánh giá 

1 Không đồng ý 

2 Phân vân 

3 Đồng ý 

4 Rất đồng ý 

5 Vượt mong đợi 

1.4.3. Phương pháp phân tích 

Kết quả đánh giá của sinh viên về chất lượng cơ sở vật chất và dịch vụ sẽ được quy thành 

một trong 5 mức độ hài lòng: Thấp, Trung bình, Bình thường, Cao, và Rất cao, như 

trong Bảng 1.2. Chúng tôi dựa vào hai chỉ số sau đây để thực hiện phân loại:  

- Tỉ lệ hài lòng: bằng phần trăm số lượt lựa chọn mức độ 3 (Đồng ý) hoặc cao hơn 

chia cho tổng số lượt chọn của toàn mục; 

- Điểm trung bình tổng của toàn mục; 

Bảng 1.2 Bảng phân loại các mức độ hài lòng 

STT Mức độ hài lòng 
Yêu cầu để đạt mốc 

% Tỉ lệ hài lòng Điểm trung bình 

1 Thấp Dưới 50% 1,00 – 1,80 

2 Trung bình Từ 50% đến dưới 70% 1,81 – 2,60 

3 Bình thường Từ 70% đến dưới 80% 2,61 – 3,40 

4 Cao Từ 80% đến dưới 90% 3,41 – 4,20 

5 Rất cao Từ 90% trở lên 4,21 – 5,00 

Góp ý của người học ở cuối khảo sát sẽ được tóm tắt thành các vấn đề chính và đếm tần 

suất (số lần) xuất hiện. Thông tin này được dùng xây dựng biểu đồ phân tích kết quả 

theo Quy tắc Pareto như minh họa tại Hình 1.1. 
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Hình 1.1 Ví dụ về biểu đồ Pareto 

Với biểu đồ Hình 1.1 sẽ xác định được những góp ý nào là quan trọng nhất dựa theo 

nguyên tắc 80-20: Những góp ý nào xuất hiện nhiều nhất và chiếm ít nhất 80% số lượt 

phản hồi sẽ được coi là những ý kiến quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến mức độ hài lòng 

chung và cần được Nhà trường đáp ứng sớm. Những ý nào nằm trong nhóm 20% còn 

lại có thể được Nhà trường quan tâm sau khi đã giải quyết xong 80% các yêu cầu trước. 

 Tóm tắt về Quy tắc Pareto (Quy tắc 80/20): Quy tắc xác suất số lớn là một trong 

những nền tảng của khoa học thực chứng và ra quyết định trong đời sống thường ngày. 

Đó chính là quy luật số đông quan trọng. Quy tắc này được Joseph M. Juran, một trong 

số các nhà tiên phong trong lĩnh vực quản trị, đề xuất đặt tên theo tên của nhà kinh tế-

xã hội-triết học Vilfredo Federico Damaso Pareto là người đã phát hiện ra quy tắc này.  

Dữ liệu đầu vào để phân tích Pareto là số liệu thống kê tần suất các đặc tính hay đo 

lường định lượng đối với các phân nhóm định danh (ví dụ: tổng số theo phân nhóm hay 

tổng tiền theo phân nhóm). Phân tích Pareto chủ yếu dựa vào phần trăm tích lũy. Nếu 

để ý một chút, bạn có thể thấy một chút bất thường ở đây. Đối với các thống kê tần suất 

của biến định danh không được phép sử dụng phần trăm tích lũy, nếu bạn đã quen thuộc 

với các phương pháp thống kê mô tả trong nghiên cứu khoa học. Trong phân tích Pareto, 

bạn đã thứ tự hóa các biến định danh theo mức độ quan trọng của chúng. Nghĩa là dù 

trên danh nghĩa là biến định danh (nominal), nhưng thực sự bạn đã chuyển chúng thành 

thang thứ tự (ordinal) dựa vào mức độ ảnh hưởng của chúng trong quá trình phân tích. 

10
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Vấn đề 

 A 

Vấn đề  

B 

Vấn đề  

C 

Vấn đề  

E 

Vấn đề  

D 

Vấn đề  

F 

Vấn đề  

G 

Số lần lặp lại 54 43 25 23 15 12 10 

% lượt trả lời 29.70% 23.60% 13.80% 12.60% 8.20% 6.60% 5.50% 

% tích lũy 29.70% 53.30% 67.10% 79.70% 87.90% 94.5% 100% 
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Một ví dụ áp dụng Pareto tìm giải pháp để làm giảm số lỗi không tuân thủ các quy trình 

chuyên môn. Qua khảo sát ban đầu, có trên 100 quy trình chuyên môn đang áp dụng tại 

bệnh viện và trong số lỗi không tuân thủ được phát hiện có đến 82% trường hợp liên 

quan đến 5 quy trình chuyên môn. Như vậy, theo nguyên tắc Pareto chỉ cần tập trung 

các biện pháp can thiệp trên thiểu số (5 quy trình chuyên môn có nhiều lỗi) để đạt mục 

tiêu giảm 82% số lỗi không tuân thủ chung về quy trình chuyên môn thay vì can thiệp 

trên tất cả các quy trình sẽ giúp tiết kiệm nhiều công sức và nguồn lực thực hiện. 

(chi tiết tại Phụ lục 5: Hướng dẫn phân tích dữ liệu theo Quy tắc Pareto)  
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Chương 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

2.1.  TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI HỌC TỐT NGHIỆP NĂM 2020 

2.1.1. Tỉ lệ có việc làm tại thời điểm tốt nghiệp 

Trong năm 2020, tổng cộng có 1.882/2.047 người học tốt nghiệp đã trả lời khảo sát, 

đạt tỉ lệ phản hồi là 91,94%. Trong số những người học tham gia khảo sát, có 

1.180/1.882 người học có việc làm ngay tại thời điểm tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 62,70%. Đặc 

biệt các ngành Kỹ thuật nhiệt và Kế toán có tỉ lệ việc làm cao, lần lượt là 83,82% và 

77,55%. Tỉ lệ việc làm cao cho thấy nhà trường đã cung cấp cho người học đủ kiến 

thức và kỹ năng để tham gia vào thị trường lao động ngay sau khi ra trường. Chi tiết tỉ 

lệ việc làm của từng ngành học được thể hiện trong Bảng 2.1.  

Bảng 2.1 Thống kê tỉ lệ phản hồi và tỉ lệ có việc làm của người học tốt nghiệp 2020 

STT Ngành đào tạo 

Số 

NH 

cần 

khảo 

sát 

Số NH đã 

khảo sát 

được 

Số NH 

chưa thực 

hiện khảo 

sát 

Tình hình việc làm hiện 

tại 

Đã có việc 

làm 

Chưa có  

việc làm 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

1 
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 
22 20 90,91 2 9,09 8 40,00 12 60,00 

2 Công nghệ sinh học 41 41 100 0 0,00 15 36,59 26 63,41 

3 Kỹ thuật phần mềm 56 55 98,21 1 1,79 34 61,82 21 38,18 

4 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
65 56 86,15 9 13,85 26 46,43 30 53,57 

5 Quản trị khách sạn 178 161 90,45 17 9,55 88 54,66 73 45,34 

6 Kế toán 161 161 100 0 0,00 118 73,29 43 26,71 

7 Kiến trúc 182 153 84,07 29 15,93 76 49,67 77 50,33 

8 Kỹ thuật nhiệt 73 68 93,15 5 6,85 57 83,82 11 16,18 

9 Thiết kế công nghiệp 14 14 100 0 0,00 9 64,29 5 35,71 

10 Thiết kế đồ họa 66 57 86,36 9 13,64 39 68,42 18 31,58 

11 Thiết kế nội thất 53 49 92,45 4 7,55 38 77,55 11 22,45 

12 Thiết kế thời trang 23 16 69,57 7 30,43 9 56,25 7 43,75 

13 Ngôn ngữ Anh 217 186 85,71 31 14,29 103 55,38 83 44,62 

14 Quan hệ công chúng 214 212 99,07 2 0,93 149 70,28 63 29,72 

15 Quản trị kinh doanh 219 219 100 0 0,00 142 64,84 77 35,16 

16 Tài chính - Ngân hàng 132 97 73,48 35 26,52 65 67,01 32 32,99 

17 
Kinh doanh thương 

mại 
245 231 94,29 14 5,71 136 58,87 95 41,13 

18 
Kỹ thuật công trình 

xây dựng 
86 86 100 0 0,00 68 40,00 18 60,00 

Tổng cộng 2.047 1.882 91,94 165 8,06 1.180 62,70 702 37.30 
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2.2.2. Mức độ liên quan giữa công việc và kiến thức đã học 

Hình 2.1 minh họa mức độ liên quan của kiến thức chuyên ngành với công việc hiện 

tại của người học tốt nghiệp. Trong số những người học đã có việc làm, 247/1.180 

người học (chiếm tỉ lệ 20,93%) đã tìm được việc làm Rất liên quan đến chuyên ngành 

đào tạo và 166/1.180 người học học (chiếm tỉ lệ 14,07%) tìm được việc làm Khá liên 

quan đến chuyên ngành. Số người học có việc làm Liên quan đến chuyên ngành là 

358/1.180, đạt tỉ lệ 30,34%. Ngoài ra, 274/1.180 người học có công việc Ít liên quan 

và 135/1.180 người học có công việc Không liên quan đến chuyên ngành, chiếm tỉ lệ 

lần lượt là 23,22% và 11,44%.  

 

Hình 2.1 Mức độ liên quan giữa công việc của người học  

và chuyên ngành đào tạo 

Nguyên nhân có thể do một số ngành nghề đặc thù ít có nhu cầu tuyển dụng nên người 

học phải tìm các công việc khác trái với chuyên ngành, dẫn đến tỉ lệ có việc làm Ít liên 

quan hoặc Không liên quan khá cao. Do đó, Nhà trường cần đẩy mạnh công tác hướng 

nghiệp cho người học, đồng thời phát triển những chương trình đào tạo liên ngành để 

người học sau khi tốt nghiệp có nhiều lựa chọn nghề nghiệp đúng chuyên môn hơn. 

Mức độ liên quan giữa kiến thức đã học với công việc hiện tại còn được thể hiện trong 

Bảng 2.2.  

  

135

274

358

166

247
Không liên quan

Ít liên quan

Liên quan

Khá liên quan

Rất liên quan

1.180 

người học 
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Bảng 2.2 Thống kê mức độ liên quan giữa kiến thức đã học với công việc hiện tại của 

người học tốt nghiệp 

Ngành đào tạo 

Số 

NH 

có 

việc 

làm 

Mức độ liên quan giữa kiến thức đã học với công việc hiện 

tại 

Không 

liên quan 

Ít liên 

quan 
Liên quan 

Khá liên 

quan 

Rất liên 

quan 

Số 

lượng 

Tỉ lệ  

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ  

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ  

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ  

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ  

(%) 

Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 
97 2 25,00 4 50,00 1 12,50 0 0,00 1 12,50 

Công nghệ sinh học 65 7 46,67 6 40,00 1 6,67 1 6,67 0 0,00 

Kỹ thuật phần mềm 76 3 8,82 2 5,88 10 29,41 4 11,76 15 44,12 

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
62 9 34,62 7 26,92 2 7,69 1 3,85 7 26,92 

Quản trị khách sạn 97 18 20,45 30 34,09 18 20,45 11 12,50 11 12,50 

Kế toán 219 15 12,71 18 15,25 47 39,83 16 13,56 22 18,64 

Kiến trúc 171 1 1,32 6 7,89 28 36,84 11 14,47 30 39,47 

Kỹ thuật nhiệt 50 2 3,51 3 5,26 25 43,86 6 10,53 21 36,84 

Thiết kế công nghiệp 29 1 11,11 4 44,44 2 22,22 1 11,11 1 11,11 

Thiết kế đồ họa 58 0 0,00 2 5,13 15 38,46 8 20,51 14 35,90 

Thiết kế nội thất 75 1 2,63 2 5,26 13 34,21 4 10,53 18 47,37 

Thiết kế thời trang 17 2 22,22 3 33,33 3 33,33 1 11,11 0 0,00 

Ngôn ngữ Anh 220 17 16,50 31 30,10 28 27,18 12 11,65 15 14,56 

Quan hệ công chúng 170 13 8,72 43 28,86 39 26,17 35 23,49 19 12,75 

Quản trị kinh doanh 232 21 14,79 51 35,92 40 28,17 20 14,08 10 7,04 

Tài chính-Ngân hàng 163 4 6,15 17 26,15 24 36,92 7 10,77 13 20,00 

Kinh doanh thương 

mại 
181 16 11,76 44 32,35 38 27,94 21 15,44 17 12,50 

Kỹ thuật công trình 

xây dựng 
77 3 4,41 1 1,47 24 35,29 7 10,29 33 48,53 

Tổng cộng 1.180 135 11,44 274 23,22 358 30,34 166 14,07 247 20,93 

2.2.2. Nhu cầu học thêm của người học sau một năm tốt nghiệp 

Hình 2.2 minh họa cho sự lựa chọn các khóa học thêm của người học sau khi tốt nghiệp, 

cho thấy có 1.415/1.882 người học (chiếm tỉ lệ 75,19%) có dự định sẽ tham gia ít nhất 

một khóa học sau khi tốt nghiệp. Nhìn chung, nhu cầu nâng cao năng lực, tự học và học 

tập suốt đời của cựu người học đã được phát huy hiệu quả. Đây cũng là một trong những 

mục tiêu đào tạo của Nhà trường. 
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Hình 2.2 Tỉ lệ người học muốn tiếp tục học sau khi tốt nghiệp 

Hình 2.3. minh họa cho mức độ đa dạng của các khóa học thêm mà người học tham 

gia. Đa số các lựa chọn tập trung vào Tiếng Anh (chiếm tỉ lệ 51,68%) và Tin học (chiếm 

tỉ lệ 13,04%), chứng tỏ 2 mảng kiến thức trên cần được Nhà trường tăng cường hơn 

trong các nội dung dạy và học. Ngoài ra có một số người học đã lựa chọn học tiếp Văn 

bằng 2 (9,49%) hoặc nâng trình độ lên bậc thạc sỹ Cùng chuyên ngành (10,95%). Còn 

lại các khóa học về Kỹ năng, Nghiệp vụ, và các Khóa học khác chiếm tỉ lệ không đáng 

kể.   

 
Hình 2.3 Nhu cầu học tiếp của người học tốt nghiệp 2020 

2.2.  ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI HỌC VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

2.2.1. Về chương trình đào tạo 

Bảng 2.3 thể hiện mức độ hài lòng của người học về chất lượng đào tạo, thể hiện qua 

việc 3/4 các tiêu chí của mục này có điểm trung bình từ 3,60 trở lên. Trong đó, tiêu chí 

số 4 - Chương trình đào tạo (bao gồm mục tiêu, chuẩn đầu ra, chương trình dạy học…) 

được phổ biến đến người học trong buổi gặp mặt tân sinh viên đầu khóa và trong tuần 

1415

467

Có học thêm

Không học thêm

1.882 

người học

1062

268

195

225

110

56 80 59 Tiếng Anh

Tin học

Văn bằng 2

Cùng chuyên ngành

Ngoại ngữ khác

Kỹ năng

Nghiệp vụ

Khóa học khác

2.055 lượt 

trả lời 
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lễ sinh hoạt đầu khóa có điểm trung bình cao nhất của toàn mục là 3,68. Tiếp theo là 

tiêu chí số 1 - Chương trình đào tạo có mục tiêu và chuẩn đầu ra rõ ràng, cụ thể với 

điểm trung bình 3,61. Điều này cho thấy Nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung 

cấp các thông tin cần thiết về CTĐT cho người học, giúp người học hiểu rõ được các 

mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT ngay từ đầu. 

Bảng 2.3 Thống kê đánh giá của người học về Chương trình đào tạo 

TT Câu hỏi khảo sát 

Số 

NH 

trả 

lời 

Mức độ đánh giá ĐTB 

Không 

đồng ý 

(1) 

Phân 

vân 

(2) 

Đồng ý 

(3) 

Rất 

đồng ý 

(4) 

Vượt  

mong đợi 

(5)  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1 

Chương trình đào tạo có 

mục tiêu và chuẩn đầu ra 

rõ ràng, cụ thể 
1.882 

12 61 532 870 292 
3.61 

(6,75%) (3,24%) (28,27%) (46,23%) (15,52%) 

2 

Các học phần trong 

chương trình đào tạo 

được phân bổ hợp lý vào 

các học kỳ  

1.882 107 95 525 875 280 3,60 
(5,69%) (5,05%) (27,90%) (46,49%) (14,88%) 

3 

Chương trình đào tạo 

cung cấp kiến thức lý 

thuyết, kiến thức thực 

tiễn và các kỹ năng nghề 

nghiệp  

1.882 
112 64 595 842 269 

3,58 
(5,95%) (3,40%) (31,62%) (44,74%) (14,29%) 

4 

Chương trình đào tạo 

(bao gồm mục tiêu, 

chuẩn đầu ra, chương 

trình dạy học…) được 

phổ biến đến người học 

trong buổi gặp mặt tân 

sinh viên đầu khóa và 

trong tuần lễ sinh hoạt 

đầu khóa 

1.882 
110 55 475 926 316 

3,68 
(5,84%) (2,92%) (25,24%) (49,20%) (16,79%) 

Tổng số lượt chọn của từng mức độ 

đánh giá 

456 275 2.127 3.513 1.157 
 (6,06%) (3,65%) (28,25%) (46,67%) (15,37%) 

Tỉ lệ hài lòng 

 (tính từ mức 3 trở lên) 

 

90,28% 
 

TRUNG BÌNH TỔNG  3,62 

Tiêu chí số 2 - Các học phần trong chương trình đào tạo được phân bổ hợp lý vào các 

học kỳ) và tiêu chí số 3 - Chương trình đào tạo cung cấp kiến thức lý thuyết, kiến thức 

thực tiễn và các kỹ năng nghề nghiệp có điểm trung bình thấp hơn, lần lượt là 3,60 và 

3,58. Điểm trung bình này cho thấy một số điểm người học chưa thực sự hài lòng về 

những kiến thức và kỹ năng mà CTĐT cung cấp, đồng thời chưa thực sự hài lòng về 

cách phân bổ nội dung của CTĐT. Do đó, các khoa cần thường xuyên cập nhật, cải 

tiến, sắp xếp lại nội dung chương trình đào tạo để giải quyết các tồn tại này. 
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Vể tổng quan, mức độ hài lòng về chương trình đào tạo có điểm trung bình tổng 

là 3,62 và tỷ lệ hài lòng là 90,28%. Tuy chỉ số này đạt mức “Cao” nhưng các Khoa cần 

tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học.  

2.2.2. Về chất lượng giảng dạy của giảng viên 

Từ Bảng 2.4 cho thấy có 5/6 tiêu chí của mục này có điểm trung bình trên mức 3,60 

minh họa sự phân hóa về điểm trung bình của các tiêu chí thành ba nhóm: nhóm tiêu 

chí 5 và 10; nhóm tiêu chí 6, 7, và 9; và tiêu chí 8. 

Bảng 2.4 Thống kê đánh giá của người học về Chất lượng giảng dạy của giảng viên 

TT Câu hỏi khảo sát 

Số  

NH  

trả  

lời 

Mức độ đánh giá 

ĐTB 
Không 

đồng ý 

(1) 

Phân 

vân 

(2) 

Đồng ý 

(3) 

Rất 

đồng ý 

(4) 

Vượt 

mong 

đợi 

(5) 

CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN 

5 

Giảng viên có đủ kiến 

thức chuyên môn và giải 

thích thỏa đáng cho 

người học về những vấn 

đề mà người học thắc 

mắc  

1.882 113 34 396 957 382 3,78 
(6,00%) (1,81%) (21,04%) (50,85%) (20,30%) 

6 

Các học phần đều đảm 

bảo kế hoạch giảng dạy 

và sử dụng hiệu quả thời 

gian lên lớp 

1.882 103 59 480 926 314 3,68 
(5,47%) (3,13%) (25,50%) (49,20%) (16,68%) 

7 

Phương pháp giảng dạy 

đa dạng, phù hợp với 

chuẩn đầu ra của từng 

học phần và chương 

trình đào tạo  

1.882 98 65 502 936 281 3,66 
(5,21%) (3,45%) (26,67%) (49,73%) (14,93%) 

8 

Phương pháp giảng dạy 

hỗ trợ người học rèn 

luyện các kỹ năng và 

nâng cao khả năng học 

tập suốt đời 

1.882 101 82 573 853 273 3,59 
(5,37%) (4,36%) (30,45%) (45,32%) (14,51%) 

9 

Phương pháp kiểm tra 

đánh giá kết quả học tập 

phù hợp với chuẩn đầu 

ra của từng học phần, 

công bằng, chính xác  

1.882 97 44 495 954 292 3,69 

(5,15%) (2,34%) (26,30%) (50,69%) (15,52%) 

10 

Giảng viên có thái độ 

thân thiện, đúng mực và 

tôn trọng người học 
1.882 102 22 335 992 431 3,86 

(5,42%) (1,17%) (17,80%) (52,71%) (22,90%) 

Tổng số lượt chọn của từng mức 

độ đánh giá 

614 306 2.781 5.618 1.973 
 (5,44%) (2,71%) (24,63%) (49,75%) (17,47%) 

Tỉ lệ hài lòng 

 (tỉ lệ lượt chọn từ mức 3 trở lên) 

 

91,85% 
 

TRUNG BÌNH TỔNG  3,71 
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Nhóm đầu tiên bao gồm tiêu chí số 5 - Giảng viên có đủ kiến thức chuyên môn và giải 

thích thỏa đáng cho người học về những vấn đề mà người học thắc mắc và tiêu chí số 

10 - Giảng viên có thái độ thân thiện, đúng mực và tôn trọng người học là hai tiêu chí 

có điểm trung bình cao nhất với điểm lần lượt là 3,78 và 3,86. Điều này cho thấy người 

học đánh giá cao giảng viên của trường Đại học Văn Lang về kiến thức chuyên môn 

và thái độ giảng dạy tốt, nhiệt tình và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của người học. 

Tiêu chí số 6 - Các học phần đều đảm bảo kế hoạch giảng dạy và sử dụng hiệu quả 

thời gian lên lớp  đạt điểm trung bình 3,68; tiêu chí số 7 - Phương pháp giảng dạy đa 

dạng, phù hợp với chuẩn đầu ra của từng học phần và chương trình đào tạo đạt điểm 

trung bình 3,66; và tiêu chí số 9 - Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù 

hợp với chuẩn đầu ra của từng học phần, công bằng, chính xác đạt điểm trung bình 

3,69. Người học khá hài lòng đối với thời gian lên lớp, phương pháp giảng dạy, và 

phương pháp đánh giá của giảng viên. 

Tiêu chí 8 - Phương pháp giảng dạy hỗ trợ người học rèn luyện các kỹ năng và nâng 

cao khả năng học tập suốt đời được người học đánh giá chưa cao với điểm trung là 

3,59. Trong thực tế, các chương trình đào tạo đều được đưa vào các hoạt động phát 

triển kỹ năng, có thể vì đa số các kỹ năng được kết hợp giảng dạy trong các học phần 

nên người học chưa cảm nhận sự phát triển kỹ năng của mình thông qua các hoạt động 

học trên lớp và tự học. Các khoa và cá nhân từng giảng viên cần rà soát các phương 

pháp và nội dung giảng dạy phù hợp yêu cầu của các bên liên quan và để người học 

cảm nhận được các kỹ năng được hình thành trong quá trình đào tạo. 

Vể tổng quan, mục này có điểm trung bình tổng là là 3,71 và tỷ lệ hài lòng là 91,85% 

cho thấy mức độ hài lòng “Cao” của người học. 

2.2.3. Về tổ chức đào tạo  

Bảng 2.5 cho thấy hầu hết các tiêu chí của mục này có mức điểm trung bình trên 3,70. 

Kết quả được người học đánh giá cao về chất lượng của Thư viện: tiêu chí số 14 - Thư 

viện có đủ không gian, chỗ ngồi phục vụ cho hoạt động học tập và nghiên cứu của 

người học và tiêu chí số 15 - Tài liệu, giáo trình tại thư viện đầy đủ, được cập nhật đáp 

ứng nhu cầu của người học có điểm trung bình lần lượt là 3,90 và 3,73. Đây là một 

trong những điểm mạnh mà nhà trường cần duy trì và tiếp tục phát huy. 
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Bảng 2.5 Thống kê đánh giá của người học về Tổ chức đào tạo 

TT Câu hỏi khảo sát 

Số  

NH 

 trả 

 lời 

Mức độ đánh giá 

ĐTB 
Không 

đồng ý 

(1) 

Phân 

vân 

(2) 

Đồng ý 

(3) 

Rất 

đồng ý 

(4) 

Vượt  

mong 

đợi 

(5) 

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 

11 

Công tác tổ chức đào 

tạo tạo điều kiện thuận 

lợi cho người học trong 

quá trình học tập tại 

Trường 

1.882 104 44 430 973 331 3,73 
(5,53%) (2,34%) (22,85%) (51,70%) (17,59%) 

12 

Các dịch vụ hỗ trợ 

(đăng ký học, cấp bảng 

điểm, phúc khảo 

điểm,…) nhanh chóng, 

thuận lợi  

1.882 114 120 504 857 287 3,57 
(6,06%) (6,38%) (26,78%) (45,54%) (15,25%) 

13 

Phòng học/phòng thí 

nghiệm/phòng mô 

phỏng/xưởng thực 

hành có trang thiết bị 

đáp ứng nhu cầu của 

người học 

1.882 
102 57 436 900 387 

3,75 
(5,42%) (3,03%) (23,17%) (47,82%) (20,56%) 

14 

Thư viện có đủ không 

gian, chỗ ngồi phục vụ 

cho hoạt động học tập 

và nghiên cứu của 

người học 

1.882 
112 20 317 917 516 

3,90 
(5,95%) (1,06%) (16,84%) (48,72%) (27,42%) 

15 

Tài liệu, giáo trình tại 

thư viện đầy đủ, được 

cập nhật đáp ứng nhu 

cầu của người học 

1.882 
106 52 428 949 347 

3,73 (5,63%) (2,76%) (22,74%) (50,43%) (18,44%) 

Tổng số lượt chọn của từng mức 

độ đánh giá 

538 293 2115 4596 1868 
 

(5,72%) (3,11%) (22,48%) (48,84%) (19,85%) 

Tỉ lệ hài lòng 

 (tỉ lệ lượt chọn từ mức 3 trở lên) 

 

91,17% 
 

TRUNG BÌNH TỔNG  3,74 

Ngoài ra, người học cũng hài lòng với các mặt khác của công tác tổ chức đào tạo: Tiêu 

chí số 11 - Công tác tổ chức đào tạo tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong quá 

trình học tập tại Trường và Tiêu chí số 13 - Phòng học/phòng thí nghiệm/phòng mô 

phỏng/xưởng thực hành có trang thiết bị đáp ứng nhu cầu của người học có điểm trung 

bình khá cao lần lượt là 3,73 và 3,75.  

Tiêu chí số 12 - Các dịch vụ hỗ trợ (đăng ký học, cấp bảng điểm, phúc khảo điểm…) 

nhanh chóng, thuận lợi có điểm trung bình thấp là 3,57. Lý do có thể vì quy trình tiếp 

nhận các yêu cầu và quá trình xử lý chưa hiệu quả. Ngoài ra có thể do yêu cầu của mỗi 
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người học không giống nhau nên tốc độ xử lý chưa được nhanh. Do đó, Nhà trường 

cần huy động nguồn lực để nhanh chóng giải quyết vấn đề này. 

Vể tổng quan, mục này có điểm trung bình tổng là là 3,74 và tỷ lệ hài lòng là 91,17%, 

thể hiện mức hài lòng “Cao”. Mặc dù mục này có điểm trung bình tổng cao nhất trong 

toàn khảo sát, kết quả chi tiết trong từng hạng mục nhỏ có điểm số cho thấy chất lượng 

các dịch vụ hỗ trợ chưa hoàn toàn tốt. 

2.2.4. Về những vấn đề khác 

Bảng 2.6 đã thống kê đánh giá của người học về những vấn đề khác liên quan đến chất 

lượng đào tạo cho thấy sự phân hóa về điểm trung bình của các tiêu chí theo ba nhóm: 

Nhóm tiêu chí số 18, 19, và 20; nhóm tiêu chí số 16 và 21; và tiêu chí số 17. 

Bảng 2.6 Thống kê đánh giá của người học về những vấn để khác 

TT Câu hỏi khảo sát 

Số  

NH 

 trả 

 lời 

Mức độ đánh giá 

ĐTB 
Không 

đồng ý 

(1) 

Phân 

vân 

(2) 

Đồng ý 

(3) 

Rất 

đồng ý 

(4) 

Vượt 

mong 

đợi 

(5) 

NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC 

16 

Thủ tục giải quyết các 

chế độ, chính sách của 

Nhà trường và Nhà 

nước cho người học 

thuận lợi, nhanh chóng 

(miễn giảm học phí, 

học bổng,…) 

1.882 115 98 477 892 300 3,62 
(6,11%) (5,21%) (25,35%) (47,40%) (15,94%) 

17 

Các hoạt động Đoàn – 

Hội có tác dụng thiết 

thực đối với người học 
1.882 

112 118 549 848 255 
3,54 

(5,95%) (6,27%) (29,17%) (45,06%) (13,55%) 

18 

Các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ và thể dục thể 

thao đáp ứng tốt nhu 

cầu của người học  

1.882 
106 51 436 942 347 

3,73 
(5,63%) (2,71%) (23,17%) (50,05%) (18,44%) 

19 

Nhà trường chăm lo tốt 

sức khỏe của người 

học (Khám sức khỏe 

đầu năm cho sinh viên 

năm 1, phòng Y tế 

trang bị đầy đủ thuốc, 

dụng cụ y tế,...) 

1.882 
105 30 388 980 379 

3,80 
(5,58%) (1,59%) (20,62%) (52,07%) (20,14%) 

20 

Ký túc xá, căn tin và 

các dịch vụ hỗ trợ khác 

đáp ứng tốt nhu cầu 

của người học 

1.882 96 43 467 989 287 3.71 
(5,10%) (2,28%) (24,81%) (52,55%) (15,25%) 

21 

Cán bộ, nhân viên văn 

phòng có thái độ phục 

vụ người học tốt 
1.882 

118 76 465 905 318 
3.65 (6,27%) (4,04%) (24,71%) (48,09%) (16,90%) 
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TT Câu hỏi khảo sát 

Số  

NH 

 trả 

 lời 

Mức độ đánh giá 

ĐTB 
Không 

đồng ý 

(1) 

Phân 

vân 

(2) 

Đồng ý 

(3) 

Rất 

đồng ý 

(4) 

Vượt 

mong 

đợi 

(5) 

NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC 

Tổng số lượt chọn của từng mức 

độ đánh giá 

652 416 2.782 5.556 1.886 

 (5,77%) (3,68%) (24,64%) (49,20%) (16,70%) 

Tỉ lệ hài lòng 

 (tỉ lệ lượt chọn từ mức 3 trở lên) 

 

90,54%  

TRUNG BÌNH TỔNG  3,67 

Ở nhóm đầu tiên,  tiêu chí số 18 - Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao 

đáp ứng tốt nhu cầu của người học, tiêu chí số 19 - Nhà trường chăm lo tốt sức khỏe 

của người học (Khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên năm 1, phòng Y tế trang bị đầy 

đủ thuốc, dụng cụ y tế...), và tiêu chí số 20 - Ký túc xá, căn tin và các dịch vụ hỗ trợ 

khác đáp ứng tốt nhu cầu của người học đều có điểm trung bình trên 3,70. Cụ thể, tiêu 

chí số 18 đạt 3,73, tiêu chí số 19 đạt 3,80, tiêu chí số 20 đạt 3,71. Điều này khẳng định 

Nhà trường đã chăm lo rất tốt về mặt sức khỏe, tinh thần, ăn ở cho người học. 

Các tiêu chí ở nhóm tiếp theo là: Tiêu chí số 16 - Thủ tục giải quyết các chế độ, chính 

sách của Nhà trường và Nhà nước cho người học thuận lợi, nhanh chóng (miễn giảm 

học phí, học bổng…) và tiêu chí số 21 - Cán bộ, nhân viên văn phòng có thái độ phục 

vụ người học tốt có điểm trung bình lần lượt là 3,62 và 3,65, cho thấy người học khá 

hài lòng về các thủ tục giải quyết theo chính sách/chế độ, cũng như khá hài lòng về các 

cán bộ - nhân viên thực hiện giải quyết các thủ tục này. 

Tiêu chí số 17 - Các hoạt động Đoàn – Hội có tác dụng thiết thực đối với người học 

với điểm trung bình đạt là 3,54 – thấp nhất trong toàn khảo sát. Đây là vấn đề Nhà 

trường cần quan tâm nhiều trong tương lai vì hoạt động Đoàn – Hội là một phần không 

thể thiếu của đời sống người học nhưng chưa tạo hứng thú, chưa được đánh giá cao. 

Nhìn chung, mục này có điểm trung bình tổng là là 3,67 và tỷ lệ hài lòng là 90.54% - 

thể hiện mức độ hài lòng “Cao” của người học, tuy nhiên cần phải cải thiện các hoạt 

động Đoàn – Hội. 
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2.3.  GÓP Ý CỦA NGƯỜI HỌC VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

Phụ lục 4 của báo cáo này thể hiện chi tiết các góp ý của từng cá nhân dựa trên quan 

điểm khách quan của cựu người học. Dựa vào đó, Nhà trường xác định những nội dung 

chính cần cải thiện như sau: Những kiến thức/kỹ năng cần bổ sung vào CTĐT, Những 

điểm người học hài lòng nhất về chất lượng đào tạo, và Những điểm chưa hài lòng. 

2.3.1. Những kiến thức/kỹ năng cần bổ sung 

1. Cần được cập nhật để bám sát các xu hướng mới trong ngành, các yêu cầu của doanh 

nghiệp: 359 lượt trả lời. 

2. Các kỹ năng mềm (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao 

tiếp...): 190 lượt trả lời. 

3. CTĐT cần dạy thêm kiến thức chuyên ngành/chuyên sâu để đáp ứng cho công việc 

(đối với các khoa liên quan đến kỹ thuật như Kiến trúc, Mỹ thuật và thiết kế…): 81 

lượt trả lời. 

4. Cần bổ sung các kiến thức nghiệp vụ để SV không cần phải học thêm khi ra trường 

(đối với các khoa Du lịch, Ngoại ngữ...): 70 lượt trả lời. 

5. Các kỹ năng phục vụ cho công việc (ngoại ngữ, tin học văn phòng, thống kê dữ 

liệu...): 57 lượt trả lời. 

6. Bỏ bớt các môn không cần thiết, không liên quan đến chuyên ngành để giảm tải cho 

người học: 24 lượt trả lời. 

7. Các kỹ năng tìm việc làm (viết CV, trả lời phỏng vấn …): 17 lượt trả lời. 

8. Các kỹ năng phòng thực hành, phòng thí nghiệm: 12 lượt trả lời. 

Phân tích bằng biểu đồ Pareto giúp phân định 3 nội dung kiến thức/kỹ năng chủ chốt 

là: Kiến thức về xu hướng ngành/yêu cầu công việc; Các kỹ năng mềm; Kiến thức 

chuyên ngành/chuyên sâu; và Nghiệp vụ. Các nội dung này chiếm đến hơn 80% số lượt 

trả lời, cho thấy đây là những mảng kiến thức/kỹ năng mà Nhà trường cần phải nhanh 

chóng bổ sung và tăng cường trong các nội dung dạy và học. Những nội dung kiến thức 

về Kỹ năng công việc; Giảm bớt các môn không liên quan; Kỹ năng xin việc; Kỹ năng 

thực hành/phòng thí nghiệm có thể xem xét cải tiến sau. Kết quả phân tích chi tiết được 

thể hiện trong Hình 2.5.  
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Hình 2.4 Những nội dung kiến thức/kỹ năng mà cựu người học muốn bổ sung  

vào chương trình đào tạo 

2.3.2. Những điểm hài lòng nhất 

1. Giảng viên nhiệt tình, luôn giúp đỡ người học, có chuyên môn giảng dạy tốt: 674 

lượt trả lời. 

2. Cơ sở vật chất tốt: 587 lượt trả lời. 

3. Môi trường học thân thiện, đậm nét văn hóa của Văn Lang, tạo điều kiện phát triển 

cho người học: 231 lượt trả lời. 

4. Các hoạt động văn nghệ/thể thao sôi nổi, có nhiều câu lạc bộ cho người học: 85 lượt 

trả lời. 

5. Khuôn viên trường vệ sinh, thoáng mát, sạch sẽ: 74 lượt trả lời. 

6. Chính sách không tăng học phí của Nhà trường: 67 lượt trả lời. 

Khi phân tích bằng biểu đổ Pareto có 3 điểm nổi trội là Chất lượng giảng viên; Chất 

lượng cơ sở vật chất; và Môi trường học chiếm đến hơn 80% số lượt trả lời và là những 

điểm mà người học quan tâm nhất trong quá trình học tập của họ. Vì vậy, Nhà trường 

cần tập trung phát triển chất lượng toàn diện đối với 3 nhóm này. Đối với các mảng: 

Các hoạt động văn nghệ/thể thao; Không gian học; Chính sách học phí, các đơn vị liên 

12172457
7081

190

359

44.32%

67.78%

77.78%

86.42%
93.46%

96.42% 98.52% 100.00%
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320

360

400

Số lượt phản hồi Tỉ lệ % tích lũy số lượt trả lời

 

Xu 

hướng 

ngành 

Kỹ  

năng 

mềm 

Kiến 

thức 

chuyên 

sâu 

Nghiệp 

vụ 

Kỹ  

Năng 

làm  

việc 

Bỏ bớt 

môn 

không  

cần thiết 

Kỹ  

năng  

tìm việc 

Kỹ năng 

thực  

hành/ 

PTN 

Số lượt phản hồi 359 190 81 70 57 24 17 12 

% lượt phản hồi 44,32% 23,46% 10,00% 8,64% 7,04% 2,96% 2,10% 1,48% 

% tích lũy 44,32% 67,78% 77,78% 86,42% 93,46% 96,42% 98,52% 100% 
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quan cần có kế hoạch cải tiến tốt hơn các hoạt động này. Kết quả phân tích chi tiết được 

thể hiện trong Hình 2.5. 

 

 

Hình 2.5 Những điểm mà người học hài lòng nhất về Nhà trường 

2.3.3. Những điểm không hài lòng nhất 

1. Tỉ lệ thời gian học lý thuyết/thực hành chưa hợp lý: 104 lượt trả lời. 

2. Một số cán bộ - nhân viên ở khoa có thái độ phục vụ chưa tốt: 85 lượt trả lời. 

3. Một số giảng viên có chuyên môn chưa tốt: 76 lượt trả lời. 

4. Việc sắp xếp lịch thi, phòng thi chưa thực sự hợp lý: 59 lượt trả lời. 

5. Cách sắp xếp lịch học chưa thực sự phù hợp, kiến thức tập trung khá nhiều vào các 

năm cuối: 41 lượt trả lời. 

6. Một số thủ tục của đào tạo như đăng ký môn học, xin bảng điểm, phúc khảo... giải 

quyết chưa nhanh chóng: 35 lượt trả lời. 

7. Thái độ của đội ngũ bảo vệ chưa tốt: 21 lượt trả lời. 

8. Số lượng người học lớn nhưng thang máy ít, thường gây ra tình trạng tắc nghẽn: 19 

lượt trả lời. 

9. Các thủ tục liên quan đến hoàn tiền, miễn giảm học phí giải quyết khá chậm: 18 lượt  

Kết quả phân tích chi tiết được thể hiện trong Hình 2.6. Năm điểm người học cảm thấy 

chưa thực sự tốt (chiếm gần 80% số lượt trả lời) là: Chương trình đào tạo có quá nhiều 

677485
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Số lượt phản hồi Tỉ lệ % tích lũy số lượt trả lời

 

Giảng  

viên 

Cơ sở  

vật chất 

Máy 

lạnh 

Văn nghệ, 

thệ thao 

Không  

gian học 

Chính  

sách học 

phí 

Số lượt phản hồi 674 587 231 85 74 67 

% lượt phản hồi 39,23% 34,17% 13,45% 4,95% 4,31% 3,90% 

% tích lũy 39,23% 73,40% 86,85% 91,79% 96,10% 100% 
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môn lý thuyết; Thái độ của cán bộ - nhân viên ở khoa chưa tốt; Thái độ, chuyên môn 

của giảng viên chưa tốt; Cách xếp lịch thi/phòng thi; Cách xếp lịch học cần ưu tiên 

khắc phục trước. Đối với Các thủ tục về đào tạo; Đội ngũ bảo vệ; Tình trạng thiếu 

thang máy; Các thủ tục hoàn tiền, miễn giảm học phí có thể xem xét giải quyết sau.  

 

 

Hình 2.6 Những điểm mà người học hài lòng nhất về Nhà trường 
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Số lượt phản hồi 104 85 76 59 41 35 21 19 18 

% lượt phản hồi 22,71% 18,56% 16,59% 12,88% 8,95% 7,64% 4,59% 4,15% 3,93% 

% tích lũy 22,71% 41,27% 57,86% 70,74% 79,69% 97,34% 91,92% 96,07% 100% 
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Chương 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

3.1.  KẾT LUẬN 

3.1.1. Về tình hình việc làm của người học tốt nghiệp 

- Có tổng cộng 1180/1882 người học đã có việc làm ở ngay tại thời điểm tốt nghiệp, 

đạt tỷ lệ việc làm khá cao là 62,74%. Tỉ lệ này là minh chứng cho chất lượng đào 

tạo của nhà trường. 

- Trong số những người học đã có việc làm, 11,44% cho biết công việc hiện tại Rất 

liên quan đến chuyên ngành, 23,22% có việc làm Khá liên quan đến chuyên ngành, 

và 30,34% tìm được việc làm Liên quan đến chuyên ngành. Còn lại lần lượt 14,07% 

và 20,93% cho biết công việc hiện tại Ít liên quan hoặc Không liên quan đến chuyên 

ngành đào tạo. Nguyên nhân có thể vì đa số người học tốt nghiệp có việc làm trái 

ngành khá nhiều. 

- Có 1415/1882 người học (chiếm tỉ lệ 75,19%) có dự định đi học thêm tại thời điểm 

tốt nghiệp. Đa số người học cho biết sẽ tham gia các khóa học về tiếng Anh (chiếm 

51,68% tổng số khóa học) và Tin học (chiếm 13,04% tổng số khóa học).  

3.1.2. Về chất lượng đào tạo  

- Mục Chương trình đào tạo có điểm trung bình là 3,62 và tỉ lệ hài lòng là 90,28%, 

thể hiện mức độ hài lòng “Cao”. Đa số người học cho rằng đã được Nhà trường phổ 

biến đầy đủ những thông tin cần thiết về chương trình đào tạo. Tuy nhiên, người 

học cũng lưu ý rằng nội dung của CTĐT cần tăng cường thêm các kiến thức và kỹ 

năng thực tế, đồng thời cách sắp xếp các môn học vào từng học kỳ cũng chưa thật 

sự hợp lý.   

- Mục Chất lượng giảng dạy của giảng viên có điểm trung bình là 3,71 và tỉ lệ hài 

lòng là 91,85%, tương đương với mức hài lòng “Cao”. Kết quả tổng hợp cho thấy 

người học rất hài lòng về thái độ và chuyên môn giảng dạy của đội ngũ giảng viên. 

Tuy nhiên, người học cũng cho rằng phương pháp giảng dạy của một số giảng viên 

chưa thực sự giúp người học rèn luyện các kỹ năng cần thiết.  

- Mục Tổ chức đào tạo đạt mức độ hài lòng “Cao” với các chỉ số rất tốt: điểm trung 

bình là 3,74 và tỉ lệ hài lòng là 91,17%. Kết quả tổng hợp cho thấy người học rất 

hài lòng về điều kiện cơ sở vật chất của Nhà trường, cụ thể là Thư viện và hệ thống 
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phòng học, phòng thí nghiệm/thực hành. Công tác tổ chức đào tạo của Nhà trường 

cũng được đánh giá khá cao. Tuy nhiên, người học vẫn chưa thực sự hài lòng về tốc 

độ xử lý của các dịch vụ hỗ trợ đào tạo (đăng ký môn học, xin bảng điểm, phúc 

khảo...).  

- Mục Những mặt khác có điểm trung bình khá tốt là 3,67 và tỉ lệ hài lòng là 90,54%, 

đạt mức độ hài lòng “Cao”. Dựa vào kết quả tổng hợp, ta thấy rằng Nhà trường đã 

chăm lo tốt cho các nhu cầu về đời sống và văn nghệ/thể thao của người học. Tuy 

nhiên, các hoạt động của Đoàn – Hội chưa được người học đánh giá cao.  

Về tổng thể, 4/4 mục đánh giá đều đạt mức hài lòng “Cao” thể hiện rằng chất lượng đào 

tạo của Nhà trường đã đáp ứng tốt yêu cầu của người học. Trong đó, hai nhân tố là Chất 

lượng giảng dạy của giảng viên và Tổ chức đào tạo có các chỉ số cao nhất, chứng tỏ 

Nhà trường đã đáp ứng tốt các mặt này. Chất lượng của các hoạt động khác cũng nhận 

được kết quả tốt. Chất lượng của Chương trình đào tạo có thể cải thiện thêm.  

3.2. KIẾN NGHỊ 

3.2.1. Kiến nghị từ góp ý của người học 

Ở phần cuối của khảo sát, cựu người học đã nêu ra ý kiến đóng góp của mình như sau: 

- Về Những kiến thức/kỹ năng Nhà trường cần bổ sung: Chương trình đào tạo cần 

được cập nhật thêm các kiến thức về xu hướng ngành, các yêu cầu trong công việc; 

người học cần được tăng cường đào tạo các kỹ năng mềm, các kiến thức chuyên 

ngành/chuyên sâu. 

- Về Những điểm người học cảm thấy hài lòng nhất: Đa số người học hài lòng về 

chất lượng giảng viên, chất lượng cơ sở vật chất, và môi trường văn hóa tại Đại học 

Văn Lang. Nhà trường cần duy trì chất lượng những mảng này để tiếp tục phục vụ 

tốt cho nhu cầu của người học. 

- Về Những điểm người học chưa hài lòng nhất: Hiện tại, một số CTĐT cần xem lại 

cách phân bổ giữa giờ học lý thuyết và thực hành. Các khoa cần kiểm tra lại thái độ 

của một số cán bộ - nhân viên văn phòng, đồng thời xem xét thái độ, chuyên môn 

của một số giảng viên. Cách xếp lịch thi/phòng thi, cách xếp lịch học cần phải được 

cải thiện. 
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3.2.2. Kiến nghị từ đề xuất của các khoa 

Về chương trình đào tạo 

- Khoa Kiến trúc: CTĐT cần bổ sung thêm một số kiến thức thực tiễn, kỹ năng mềm, 

kỹ năng giao tiếp, trải nghiệm, đi sâu vào anh văn chuyên ngành, tăng thêm giờ thực 

hành. 

- Khoa Quan hệ công chúng: Ngoài ra, cần chú trọng đào tạo theo thực tế của ngành 

học, tăng cường các môn thực hành, gắn kết doanh nghiệp để người học có cơ hội trải 

nghiệm thực tiễn; giảm các môn học có nội dung giảng dạy tương tự nhau, đào tạo sâu 

hơn kiến thức chuyên ngành. 

Về chất lượng giảng dạy của giảng viên 

- Khoa Quan hệ công chúng: Nội dung mà GV giảng dạy cần cập nhật các xu hướng 

mới, giáo án giảng dạy có nhiều kiến thức thực tế hơn; một số môn nên thay thế hình 

thức thi học kỳ bằng thực hiện dự án; các giảng viên chủ nhiệm tăng cường tương tác 

nhiều hơn với sinh viên. 

Về tổ chức đào tạo 

- Khoa Quan hệ công chúng: Thông tin cần thông báo cho người học rõ ràng, chính 

xác hơn. 

- Khoa Công nghệ: Khắc phục các khâu dẫn đến việc quản lý và công bố điểm của 

người học bị chậm trễ. 

- Khoa Quan hệ công chúng, Quản trị kinh doanh: Cần nâng cấp hệ thống wifi để 

phục vụ cho học tập và nghiên cứu, đặc biệt khoa Công nghệ cần thêm hệ thống wifi 

tại các phòng thí nghiệm. 

- Khoa Xây dựng: Nhà trường sớm đưa phòng thí nghiệm cho khoa Xây dựng (dự 

kiến đặt tại cơ sở 3) đi vào hoạt động trong thời gian tới. 

- Khoa Quan hệ công chúng: Cần đầu tư phòng thực hành chuyên ngành cho khoa 

Quan hệ công chúng. 

Về những vấn đề khác 

- Khoa Quan hệ công chúng, Quản trị kinh doanh: Nhà trường cần tăng cường hoạt 

động của các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa cho người học. 

- Khoa Quản trị kinh doanh: Cần thống nhất quy trình làm việc và nâng cao thái độ 

phục vụ của các bộ phận hỗ trợ, phòng ban để thủ tục giấy tờ được nhanh hơn; triển 
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khai thêm những chính sách, phúc lợi cho sinh viên và đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ; 

thưởng phạt, kỷ luật sinh viên để đảm bao nề nếp của Trường, Khoa. 

- Khoa Kỹ thuật, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Kế toán - Kiểm toán: Cần khắc phục các lỗi 

của hệ thống khảo sát như: người học không đăng nhập được, hệ thống không ghi nhận 

kết quả phản hồi… 

- Khoa Kỹ thuật: Đối với khoa Kỹ thuật, phần lớn người học đã bắt đầu đi làm thêm 

từ năm thứ tư. Vì vậy khoa kiến nghị bổ sung thêm câu hỏi: “Anh/chị có việc làm trong 

năm học thứ 4, thứ 5 không?” 
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Chương 4: PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến người học tại thời điểm tốt nghiệp về 

chất lượng đào tạo - đợt khảo sát tháng 03 năm 2020  
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Phụ lục 2: Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến người học tại thời điểm tốt nghiệp về 

chất lượng đào tạo - đợt khảo sát tháng 08 năm 2020 
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Phụ lục 3: Mẫu phiếu khảo sát 
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Phụ lục 4: Ý kiến góp ý của người học 

Theo Anh/Chị, để nâng cao chất lượng đào tạo nói chung của Trường, đáp ứng được 

nhu cầu của người học, Nhà trường cần phải làm gì? Anh/Chị mong muốn được bổ 

sung thêm những kiến thức và kỹ năng nào? 

 Khoa Công Nghệ 

- Có thêm các môn về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp 

- Cần thêm các kỹ năng thực hành phòng thí nghiệm theo từng chuyên ngành 

- Bổ sung thêm kiến thức chuyên ngành và những kỹ năng mềm 

- Kiến thức về xử lý thống kê, vì sinh viên luôn tự tìm hiểu khi thực hiện khoá luận.  

- Có thể tạo điều kiện cho học sinh thực hành và học thực tiễn nhiều hơn 

- Bổ sung thêm kỹ năng tiếng Anh 

- Các ngành kĩ thuật cần đi thực tế nhiều hơn nữa 

- Theo em nếu được nhà trường nên cho sinh viên đi thực tập từ năm hai đại học để 

sinh viên nắm được thực tế khác và giống gì so với lý thuyết được học. đồng thời tổ 

chức thêm một số kỹ năng mềm như: kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng giao 

tiếp, kỹ năng thuyết phục và bảo vệ ý kiến cá nhân, kỹ năng lên kế hoạch và mục 

tiêu, thấu hiểu bản thân... 

- Cải tiến chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu thực tế các doanh nghiệp cần 

- Các buổi học trải nghiệm, thực nghiệm, có các chuyến đi thực đia về các ngành để 

tân sinh viên định hướng dễ hơn. 

- Cho sinh viên tham gia các khóa học ngoại khóa nhiều hơn 

- Bổ sung kỹ năng thực tập ngoài trường 

- Hỗ trợ sinh viên học các môn về phần mềm thiết kế  

- Cần có nhiều các đợt kiến tập và thực tập tại một số nởi về chuyên ngành, tăng thêm 

thời gian các học phần thực hành. 

 

 Khoa Công nghệ thông tin 

- Kỹ năng ngoại ngữ cho tất cả các ngành (đặc biệt: tiếng Anh) 

- Nhà trường nên hạn chế tối thiểu những điều "bắt buộc" tại trường và tạo ra nhiều 

điểm thư giản giải trí trong khuôn viên nhà trường để sinh viên có được cảm giác 

thoải mái, không gò bó khi đến trường, giải tỏa căng thẳng trong quá trình học. 

- Kỹ năng mềm giao tiếp làm việc nhóm, thảo luận và đưa ra quyết định 

- Kiến thức: thêm các môn học lập trình 

- Tạo điều kiện để sinh viên thực tập với doanh nghiệp 

- Kiến thức thực tế 

- Nên bổ sung nhiều hơn kiến thức về database và kĩ năng cơ bản.  

- Làm rõ chuyên ngành kĩ năng hơn 

- Kiến thức chuyên ngành và kỹ năng mềm 

- Bổ sung thêm kiến thức về machine learning, kỹ năng lập trình, giảm bớt các môn 

lý thuyết 



40 

 

- Nhiều cơ hội cho sinh viên năm 2, 3, 4 thực tập dự án thực tế. Tiếng anh là một điều 

rất cần thiết 

- Kỹ năng chuyên sâu về ngành học, từng hướng đi cụ thể của sinh viên và cần có cơ 

hội trực tiếp làm việc thực tế các công ty từ năm 3 

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thực tế trong công việc, kỹ năng viết CV và phỏng vấn, 

cung cấp các khóa học Udemy cho sinh viên tự học thêm. 

- Kiến thức xã hội, kĩ năng mềm 

- Mong muốn cải thiện dạy thêm về anh văn, kĩ thuật chuyên ngành.  

- Đối với chuyên ngành thì em nghĩ khoa nên dạy thêm về kĩ năng lập trình và ngoại 

ngữ là chủ yếu 

- Kỹ năng thực hành của các môn học 

- Sinh viên cần được đi thực địa, quan sát các vấn đề thực tế tại các cửa hàng, công 

trình, công ty nhiều hơn. từ đó phân tích và tìm ra cách giải quyết, luồng xử lý các 

vấn đề đó. kiến thức về coding (như ngôn ngữ lập trình, framework) cần bắt kịp với 

thực tế. các bài tập coding cần được nâng cao hơn, cần có vấn đề phức tạp hơn yêu 

cầu học sinh phải áp dụng và pha trộn nhiều kiến thức đã học để giải bài tập. vì vấn 

đề thực tế không chỉ gom gọn trong 1 trường hợp/1 luồng họat động.  

- Bám sát vào xu hướng công nghệ 

- Môn anh văn chuyên ngành em nghĩ nên tập trung nhiều vào kĩ năng nghe nói hơn 

nữa vì nói được tiếng anh một cách thuần thục sẽ hỗ trợ rất lớn đến sự phát triển kỹ 

năng và nghề nghiệp của các bạn 

- Tổ chức các đợt thực tập ở các công ty lớn để tiếp thu kinh nghiệm thực tế từ môi 

trường ngoài trường học cho sinh viên 

- Nên cho sinh viên làm thêm những dự án bên ngoài nhiều hơn để nắm rõ quy trình 

làm việc 

 

 Khoa Du lịch 

- Mong là nhà trường sẽ tập trung vào kỹ năng thực tiễn,  

- Tiếng Anh 

- Thực hành nhiều hơn 

- Các kiến thức và kỹ năng thực tiễn như tin học chuyên ngành (các công cụ hỗ trợ 

công việc 4.0), ngoại ngữ ứng dụng (giao tiếp, viết). 

- Nhà trường khá tốt, nhưng nếu các môn ngôn ngữ 2 đa dạng thêm thì sẽ có rất nhiều 

lựa chọn tốt hơn nữa. 

- Kiến thức chuyên môn ngành nhiều hơn  

- Theo em, nhà trường cần có các môn học về kĩ năng viết và kĩ năng thuyết trình. 

- Nhà trường cần tổ chức các buổi ngoại khoá cho sinh viên trải nghiệm thực tế hơn.  

- Kỹ năng giao tiếp 

- Tin học 

- Có hướng dẫn viên thực tế giảng dạy 

- Cho thực hành nhiều hơn 

- Ngoại ngữ 
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- Cần có những buổi thực địa (ngoại khoá) xen kẽ trong quá trình giảng dạy để tránh 

nhàm chán. 

- Nghiệp vụ 

- Các kỹ năng thực tiễn chuyên môn 

- Theo em để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu người học nói riêng 

chuyên ngành quản trị khách sạn, em mong muốn nhà trường kéo dài thêm thời gian 

các môn nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng, F&B để sinh viên có thể nắm vững hơn các 

kiến thức nghiệp vụ bổ trợ cho công việc sau khi ra trường 

- Chú trọng dạy học online 

- Kĩ năng sống 

- Bổ sung thêm kiến thức thực tiễn, kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông. 

- Cần thêm những môn học thực tế áp dụng cho ngành 

- Có thêm nhiều lớp kỹ nẵng mềm phục vụ cho công việc sau này 

- Tin học văn phòng nâng cao, phần mềm quản lý khách sạn, sử dụng các loại máy 

fax, in, photocopy cơ bản... 

- Kỹ năng thực hành nhiều hơn lý thuyết, khả năng phản biện, tư duy rành mạch. 

- Kĩ năng thực hành  

- Các kiến thức gắn liền với thực tiễn và kỹ năng chuyên sâu cho từng bộ phận trong 

khách sạn và nhà hàng.  

- Kỹ năng thực tế về nghề như hoạt náo, MC 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề 

- Cần thực hành nhiều hơn, chú trọng vào ngoại ngữ. Khoa cần có những thông báo 

trước khoảng 1 tuần chứ đừng để giờ chót mới thông báo làm sinh viên trở tay không 

kịp 

- Kiến thức và kỹ năng về tuyến điểm, cụ thể hơn về các vị trí chuyên ngành như 

hướng dẫn viên, sales, điều hành. 

- Để nâng cao chất lượng đào tạo cần hạn chế các thông báo, thông tin chưa thật sự 

chính xác trên các trang mạng xã hội. ngoài ra cần đưa các thông tin liên quan đến 

ngày tháng, thời gian đến với sinh viên sớm hơn để sinh viện thuận tiện hơn trong 

việc sắp xếp thời gian cá nhân.  

- Liên tục cập nhật giáo án bài giảng để phù hợp với thực tế 

- Kỹ năng va chạm thực tế nghề nghiệp, kỹ năng hợp tác  

- Vì là khoa du lịch nên em nghĩ mà phải tập trung vào phần ngoại ngữ của sinh viên 

nhiều hơn. về các tiết học anh văn khoa nên dùng những phương pháp dạy mới hơn 

cho sinh viên thực hành nhiều hơn chứ không chỉ là dừng ở việc làm bài trên giấy. 

và về phần ngôn ngữ 2 cũng nên chú trọng hơn vì ngôn ngữ 2 mỗi tuần sinh viên 

chỉ được học có 1 buổi nên lượng kiến thức vào là không đủ. 

- Để nâng cao chất lượng đào tạo cần nâng cao và tăng các khoá học chuyên ngành 

và chuyên sâu hơn để sinh viên có thể hiểu và nắm bắt được tính chất của chuyên 

ngành là gì. bên cạnh đó, tạo điều kiện và tăng thời gian thực tập cho các sinh viên 

để sinh viên có thể tiệp cận với thực tiễn nhiều hơn và và chạm được với các kỹ 

năng nghiệp vụ nhiều hơn. 
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- Những gì học trên lý thuyết khác hẳn so với khi đề thi được đưa ra của một số môn 

học chuyên ngành. góc nhìn của sinh viên là đi học để được bổ sung kiến thức, được 

học tập để hiểu và biết. khi đề thi đưa ra lại theo mô tip “nếu anh chị là một nhà 

quản trị/ ban giám đốc/ quản lý.... thì anh chị sẽ làm gì” những câu hỏi như thế dưới 

góc độ của một tổ chức họ còn thuê các chuyên gia về cố vấn cho công ty thì sinh 

viên sao có thể trả lời một cách thực tiễn khi hoàn toàn chưa thể trải nghiệm. khi 

đưa ra câu trả lời, sinh viên sẽ nhận được những góp ye như: chưa thực tiễn, chưa 

thiết thực, còn lý thuyết... nhưng không có một câu trả lời nào chính xác cho việc, 

vậy phương pháp mà quý thầy/cô mong muốn là gì, đâu sẽ là câu trả lời được xem 

là thiết thực. 

- Giao tiếp tiếng anh chuyên ngành theo chủ đề thực tế hoặc các buổi mô phỏng xử 

lý tình huống 

- Kĩ hơn về phần nghiệp vụ lễ tân. 

- Nhà trường nên tổ chức thi lấy bằng tin học và TOEIC tại trường cho sinh viên 

- Với ngành quản trị nhà hàng khách sạn thì nhà trường cần trang bị thêm các thiết bị 

mới hơn để theo kịp với phát triển hiện tại, các bài giảng cần đi sâu và sát thực tế 

hơn 

- Kiến thức về ngành nên thực tiễn  

- Ngoài các kỹ năng chuyên môn, thầy cô và nhà trường nên bổ sung những kiến thức 

xã hội nhiều hơn cho sinh viên, nhằm đưa đến những kiến thức đa dạng, giúp người 

học sau này phát triển hơn trong tương lai. 

- Kiến thức về các ngành liên quan, các cách ứng xử của nhà quản lý, quản trị 

- Kiến thức về quản lý nhân sự 

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ các kỹ năng thực hành của sinh viên, tạo điều kiện cho 

sinh viên cho sinh viên đi tham quan các cơ sở, trung tâm liên quan đến ngành học 

- Hy vọng quý thầy, cô có thể tạo điều kiện để sinh viên làm việc nhóm nhiều hơn và 

thuyết trình nhiều hơn ạ. 

- Bổ sung kỹ năng đi phỏng vấn và viết CV 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng thuyết trình 

- Bổ sung thêm nhiều khoá học thực hành, ra ngoài trải nghiệm 

 

 Khoa Kế toán – kiểm toán 

- Bổ sung thêm nhiều vấn đề thực tiễn ạ 

- Thực hành môi trường thực tiễn 

- Tiếng Anh và kỹ năng chuyên môn 

- Kỹ năng mềm 

- Thêm các môn theo xu hướng để hội nhập quốc tế, cho thi các chứng chỉ tin học và 

ngoại ngữ tại trường 

- Kĩ năng giao tiếp 

- Mong muốn trường dạy thêm những kỹ năng có thể xin việc 

- Giảm bớt phần lý thuyết, áp dụng vào thực hành nhiều hơn 
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- Kỹ năng ngoại ngữ  

- Thuyết trình, nghe nói ngoại ngữ  

- Ngoại ngữ giao tiếp và kĩ năng logic các vấn đề tài chính, sử dụng tin học thành 

thạo 

- Kỹ năng mềm 

- Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng trả lời phỏng vấn, thực hành nhiều hơn 

- Kỹ năng giao tiếp và hoạt động tại trường 

- Bớt môn về đại cương thêm nhiều môn chuyên ngành 

- Nói trước đám đông 

- Học nhiều môn  

- Kỹ năng mềm  

- Mong muốn bổ sung thêm kỹ năng hoạt ngôn 

- Kỹ năng xử lý tình huống và thuyết trình.  

- Đề xuất bổ sung thêm các bài học mang tính thực hành nhiều hơn 

- Kỹ năng hoạt động tập thể ạ 

- Kiến thức về các môn chuyên ngành, kỹ năng thuyết trình làm việc nhóm 

- Dạy thêm về kế toán quốc tế 

- Bớt lại những môn không cần thiết, cần thực tiễn nhiều hơn so với lý thuyết 

- Thực tập thực tế tại doanh nghiệp 

- Mong muốn được bổ sung kỹ năng mềm trong giao tiếp và tiếng anh 

- Em thiết nghĩ nên chia ra khoa chuyên ngành cụ thể khi sinh viên bắt đầu năm 2, để 

có định hướng tập trung vô chuyên sâu 1 lĩnh vực nào đó cho tốt nhất. 

- Giảm bớt học lý thuyết nhiều quá, em nghĩ mình nên học mô phỏng doanh nghiệp 

càng nhiều càng tốt sẽ ứng dụng được sau này cho mấy bạn ra trường hơn và cho ra 

ngoài thực té đối với những bạn năm 3 và năm 4 

- Cần thực hành nhiều hơn cho các bạn đi tiếp xúc thực tế nhiều hơn ví dụ như đến 

thăm các văn phòng của ngân hàng, thuế, kiểm toán để thuận lợi cho việc học các 

môn chuyên ngành kế toán-kiểm toán 

 

 Khoa Kiến trúc 

- Kỹ năng giao tiếp thực tế 

- Hy vọng nhà trường có thể tăng thêm các hoạt động mang tính thực tiễn cao hơn 

như workshop, trải nghiệm thực tế để sinh viên có thể tiếp cận nghề nghiệp nhiều 

hơn trước khi ra trường.  

- Bổ sung thêm kỹ năng vẽ máy 

- Hoạt động ngoại khóa 

- Khảo sát thực tế 

- Vì đặc thù ngành thiết kế kiến trúc, kỹ năng sử dụng phần mềm hiện nay cũng khá 

quan trọng. Tuy nhiên, sinh viên phải bỏ khá nhiều tiền ở lớp học ở ngoài, một số 

bạn không có điều kiện tiếp cận. nếu có thể, sẽ rất tốt nếu nhà trường tăng thời lượng 

và chất lượng cho "môn đồ họa máy tính". Hoặc một CLB về kỹ năng phần mềm 

cũng là một ý hay 
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- Kĩ năng phần mềm kĩ càng và thiết thực hơn với nghề 

- Chất lượng giảng dạy 

- Đào tạo thêm về các kỹ năng mềm trong cuộc sống, văn hoá ứng xử, tác phong nghề 

nghiệp sau này... 

- Nên thực hiện thông báo qua mail sinh viên thay vì chỉ dán thông báo tại bảng thông 

báo ở trường 

- Nên tuyển chọn giáo viên thực sự tốt có tâm với nghề dạy, thật sự muốn truyền đạt 

kiến thức kinh nghiệm cho sinh viên, lớp trẻ. còn rất nhiều giáo viên em đã được 

tiếp xúc qua và cảm nhận cách họ dạy và truyền đạt kiến thức rất thờ ơ, không đủ 

chuyên môn cũng như các đánh giá chấm điểm chưa công bằng, minh bạch, còn tồn 

tại nhiều mặt tối mà sinh viên ai cũng biết nhưng không dám chỉ điểm, khiếu nại. 

- Lược bỏ các môn lý thuyết không thuộc chuyên ngành. 

- Kiến thức đa dạng hơn, đầy đủ hơn, đang bị mỗi năm một kiến thức khác nhau về 

đồ án, phần học... 

- Kỹ năng mềm 

- Mong muốn được đào tạo tiếng anh trong chương trình học 

- Phân bố thời gian học và lượng đồ án hợp lí hơn 

- Kỹ năng ngoại ngữ cần chú trọng 

- Đi sâu thêm vào ngoại ngữ chuyên ngành 

- Vẽ tay 

- Chiêu mộ những thầy/cô thực sự có tâm với sinh viên. lượng kiến thức và kỹ năng 

được dạy đã tương đối đầy đủ. 

- Bổ sung tín chỉ cho các môn học chuyên nghành và đồ họa 

- Chương trình học sắp xếp hợp lý và có hiệu quả hơn 

- Kỹ năng ngoại ngữ, các máy móc hỗ trợ mô hình cho sinh viên (dịch vụ máy in, cắt 

laser, in 3D, văn phòng phẩm chuyên cho sinh viên kiến trúc) 

- Đối với khoa kiến trúc, tạo thêm điều kiện cho các đồ án thiết thực hơn. các khoá 

học kỹ năng chuyên ngành đầu tư hơn và chuyên sâu hơn. 

- Phần mềm chuyên ngành 

- Kỹ năng mềm, giao tiếp ứng xử cuộc sống 

- Nên thêm nhiều học phần thực hành thực tiễn 

- Bổ sung các học phần sử dụng phần mềm (chất lượng cao) cho các ngành cần đồ 

họa như kiến trúc, xây dựng, nội thất… đây là điều thật sự cần thiết 

- Kiến thức và kỹ năng sống 

- Cập nhật xu hướng các phần mềm trên thị trường hiện tại để giảng dạy cho sinh viên 

(VD: Corona, Enscape...) tạo điều kiện cho sinh viên được thực hành, tham quan 

thực tế nhiều. nâng cao kỹ năng thuyết trình của sinh viên. 

- Kỹ năng thưc tế 

- Giao tiếp đối tác 

- Bám sát với thực tế của nghề để ra đi làm dễ hơn. 

- Có nhiều cuộc thi đua hơn 

- Đồ hoạ 
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- Trải nghiệm thực tế 

- Chuyên môn 

- Giữ vững phong độ 

- Tiếng anh 

- Thêm kiến thức ngoài chuyên ngành nói chung 

- Được chọn học phần mềm thực tiễn 

- Những chương trình ngoại khóa, tham gia các workshop để cải thiện kĩ năng giao 

tiếp 

- Kỹ năng mềm 

- Trường cần có các bài giảng môn học trên web, cần có xưởng để thực hành cho sinh 

viên 

- Thêm các chương trình tham quan học tập thực tế. dạy kỹ hơn các phần mềm cần 

thiết cho nghề nghiệp 

- Chất lượng đào tạo đã rất tốt 

- Học đi đôi với hành, sinh viên có rất ít điều kiện được tiếp xúc với công việc cụ thể. 

thời gian thực tập bắt buộc trong năm thứ tư là quá ít để có đủ kinh nghiệm cơ bản 

làm nghề. 

- Được tiếp cận với thực tiễng của ngành học nhiều hơn. 

- Kỹ năng làm việc trong một công ty 

- Kỹ năng phản biện 

- Chương trình đào tạo nên tạo nhiều cơ hội cọ xát thực tế hơn như tham quan công 

trình ở các quá trình thi công, các công việc thực tế khi đi làm. 

- Bổ sung nhiều chương trình đào tạo phần mềm chuyên ngành nâng cao. 

- Nhà trường tốt 

- Kỹ năng thực tế. 

- Kỹ năng ngoại ngữ 

- Kiến thức thực sự quá nhiều cho thực tiễn, em chỉ mong nhà trường chú trọng hơn 

trong khâu thực tập của sinh viên không những cho sinh viên ra ngoài thực tập mà 

có thể thì nhà trường tạo ra môi trường làm việc giả lập cho sinh viên trải nghiệm 

như một đồ án  

- Thay đổi phương pháp dạy 

- Phòng thí nghiệm khu thực hành.  

- Các chương trình ngoại khoá 

- Kỹ năng gao tiếp 

- Kỹ năng vẽ 3D đồ họa 

- Cần cập nhập các phần mềm mới của chuyên ngành để phát triển tốt hơn cho việc 

học và đi làm 

- Bổ sung giáo trình đồ họa vi tính  

- Kỹ năng thực chiến về các bản vẽ thực tế trên phần mềm mới 

- Tạo cho sinh viên có môi trường thực tiễn về chuyên ngành của mình. 

- Thêm nhiều bộ môn hỗ trợ các phần mềm đồ họa kiến trúc  

- Kỹ năng khai triển kiến trúc 
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- Bỏ bớt những môn hàn lâm 

- Xắp xếp thời gian các môn hợp lý, loại bỏ một số môn không thực sự cần thiết để 

tập trung chuyên ngành 

- Cần phải cho học lại nhiều lần để nắm vừng kiến thức 

- Kỹ năng làm việc thực tế trong quá trình học tập 

- Đầu tư vào thư viện 

- Nâng cao kỹ năng vẽ máy của sinh viên kiến trúc 

- Kỹ năng mềm, thực hành thực tế 

- Tăng thời gian thực tập cho sinh viên để tiếp xúc với nghề 

- Thêm những khoá học, trải nghiệm thực tế nhiều hơn. 

- Giảm bớt lý thuyết, bổ sung nhiều kiến thức thực tế, cho sinh viên đi thực tập nhiều 

hơn 

- Kỹ năng thực tế nghề và kỹ năng thuyết minh. 

 

 Khoa Kỹ thuật 

- Cho sinh viên làm quen nhiều hơn với việc tự học và tự nghiên cứu. 

- Ngoại ngữ 

- Kỹ năng thực tiễn từ thực tập. 

- Tạo điều kiện để sinh viên đi làm, thực tập ở cuối năm 3 và năm 4. nhằm tăng khả 

năng cạnh tranh trên thị trường sau khi tốt nghiệp. 

- Kỹ năng làm việc nhóm và tự lập 

- Kiến thức về thực tiễn 

- Tạo thêm nhiều phòng thực hành chuyên ngành 

- Kiến thức sát hơn với thực tế 

- Thiêt kế MEP 

- Nâng cao chuẩn đầu ra, qualify bằng cấp ngang chuẩn quốc tế, các đề tài tốt nghiệp 

nên làm từ các năm đầu để có cái nhìn xuyên suốt. 

- Đội ngũ giáo viên tốt hơn 

- Kỹ năng giao tiếp  

- Tiếng anh 

- Cần các thầy chia sẽ kinh nghiệm ngoài chiến trường nhiều hơn, cho đỡ bầm dập 

khi mới vào nghề. 

- Bổ sung phòng thực hành 

- Siết chặt lại đầu ra những môn chuyên ngành đặc biệt là kỹ thuật lạnh. điều kiện để 

xét tn phải có chứng chỉ TOEIC 550 hoặc 650. năm 1-2 nên cho sinh viên đi tham 

quan thực tế nhiều hơn, đặc biệt là hệ thống chiller và VRV. 

- Theo em, nhà trường nên bổ sung thêm những khóa học về thực tế nhiều hơn. 

- Cần thêm phòng thực hành điện cho khoa kỹ thuật. 

- Cần nâng cao cơ sở vật chất và trang thiết bị hỗ trợ học chuyên ngành kỹ thuật cũng 

như tăng thêm số lượng tiết tiếng anh và áp dụng các phần mềm kỹ thuật vào chương 

trình học như môn học tín chỉ bình thường  

- Sử dụng phần mềm Autocad có cài HVAC cho chuyên ngành. 
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- Có thêm nhiều hoạt động và các phòng để thực hành các môn học 

- Cập nhật thêm những kiến thức thực tế cho sinh viên!  

- Có các lớp cao học đào tạo chuyên sâu 

- Mong muốn có môi trường phòng thí nghiệm hay thực hành riêng 

- Nhà trường có thể khảo sát lấy thêm ý kiến của sinh viên dể nâng cao chất lượng 

- Thư viện nên được thêm nhiều nguồn tiêu chuẩn, các sách về chuyên môn nhiều 

hơn nữa. 

- Trang thiết bị máy móc có liên quan tới việc giảng dạy. 

- Tiếng anh 

- Kiến thức thực tiễn, kỹ năng thực hành 

- Mong muốn các sinh viên nhưng khoá sau này có thể học những bộ môn thực tế 

trong công việc hơn... nhằm tránh nhàm chán trong quá trinh học  

- Nhà trường cần xây thêm các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành mua các về giảng 

dạy để sinh viên có thể tiếp cận thực tế hơn nữa. 

- Cần thực hành nhiều 

- Rất tốt phù hợp với yêu cầu cầu công việc ở các cty nhoài 

- Kính mong nhà trường luôn giữ vững và phát huy những truyền thống như hiện tại 

là đủ 

- Bớt tổ chức các hoạt động văn nghệ này nọ và cần có phòng thực hành cho sinh 

viên, tổ chức các buổi tham quan tại các cty nhà máy liên quan đến ngành học. 

- Đối với ngành nhiệt, nên tạo điều kiện cho sinh viên được thực hành nhiều hơn, học 

các phần mềm chuyên ngành thời lượng nhiều hơn, cắt bớt vài môn lý thuyết không 

cần thiết. vì thực tế đi làm không áp dụng lý thuyết quá nhiều, sử dụng kỹ năng thực 

hành ứng dụng nhiều hơn.  

- Cần bổ sung cho sinh viên các đề tài đồ án thực tế liên quan đến việc đi làm sau này. 

- Kỹ năng tự học, tìm hiểu. Giao tiếp nhóm 

 

 Khoa Mỹ thuật và thiết kế 

- Nâng cao chất lượng wifi trường. Tăng thời gian làm các đồ án chuyên ngành. 

- Bổ sung thêm vào chương trình học những môn liên quan đến kết cấu nội thất, chi 

tiết bản vẽ 2D 

- Kỹ năng thực tiễn 

- Nhà trường đang chú trọng đào tạo về kỹ năng nghề nghiệp mà không dạy đạo đức 

cho sinh viên 

- Phân bổ thời gian học phần trong các học kì nên giãn cách ra để có thời gian đầu tư 

cho đồ án hơn, kĩ năng nên bám sát với yêu cầu đầu vào của các công ty  

- Bổ sung học các phần mềm được sử dụng trong thực tế 

- Theo em, đối với ngành học của em thì cần bổ sung thêm kiến thức về các loại vật 

liệu cũng như phương án thi công, thực hiện của nhiều loại sản phẩm phổ biến. 

- Phân bổ thêm thời gian học tập làm việc thực tế như quá trình thiết kế và in ấn hoàn 

tất 1 sản phẩm nó như thế nào với sinh viên năm 1, 2 để hiểu rõ hơn về ngành và 

những gì cần làm, sẽ làm trong ngành giúp định hướng đúng nghề nghiệp mong 
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muốn về sau. vì trong những năm đầu chưa đi sâu chuyên ngành có thể khiến sinh 

viên chưa rõ về thực tế khi đi làm sẽ khác biệt như thế nào. 

- Khoa nên tổ chức thêm nhiều buổi workshop liên quan đến chuyên ngành học 

- Kỹ năng tiếp xúc thực tế 

- Kiến thức sát với thực tế hơn. 

- Ngoại ngữ 

- Giáo trình và chuyên môn giảng dạy 

- Bổ sung thêm những trải nghiệm thực tế bên ngoài và các ngành phụ xung quanh 

ngành chính. 

- Tôi mong muốn nhà trường tập trung thêm vào kỹ năng thuyết trình của sinh viên, 

và chú trọng hơn vào môn tiếng anh 

- Mở ít ngành lại 

- Bổ sung kỹ năng vẽ Rhino cho SV thiết kế công nghiệp  

- Kỹ năng thực hành 

- Có xưởng thực hành ở cơ sở mới, thêm các câu lạc bộ học thuật, có phòng máy tính 

để sinh viên có thể mượn máy thực hành. 

- Nhà trường cần khai thác nhiều hơn về môn ngoại ngữ đối với sinh viên 

- Phổ cập bậc học sau đại học  

- Đi thực tế các công ty 

- Cần đưa các lớp học giới thiệu về Wacom, digital painting vào chương trình học, 

chú trọng hơn về các dồ án lớn như: hoạt hình cuối năm ba và stopmotion năm hai. 

- Tôi nghĩ là để nâng cao chất lượng giảng dạy, thì nhà trường nên tập trung hơn vào 

kiến thức truyền tải cho sinh viên, và thang chấm điểm đánh giá công bằng. 

- Nâng cao kiến thức về ngoại ngữ, kỹ thuật và các kỹ năng mềm  

- Phân bổ lại các môn học  

- Bổ sung thêm kiến thức và kĩ năng vẽ máy (3ds Max) 

- Kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực tế thực tập bên ngoài. 

- Kiến thức xã hội và kỹ năng mềm  

- Hoạt động sôi nổi hơn 

- Một số phần mềm phổ biến hiện nay 

- Về chuyên môn  

- Cần thêm nhiều khóa học thực tế tiếp xúc nhiều với ngành 

- Cập nhật các yếu tố liên quan đến các ngành nghề, công nghệ, vật liệu trên thế giới. 

- Nên cho SV đi thực tập, thực tế 

- Nên cần bổ sung kiến thức thực tế từ những giảng viên có kinh nghiệm đi làm. thêm 

kiến thức về ngành digital  

- Một số môn học cần cho sinh viên khảo sát thực tế nhiều hơn, tạo điều kiện cho sinh 

viên tham gia các cuộc thi, tạo các cơ hội việc làm 

- Đầu tư nhiều trang thiết bị 

- Trường cần tập trung vào giảng dạy chuyên sâu về kĩ năng nhiều hơn là về lý thuyết, 

cập nhật các tư liệu giảng dạy mới  

- Bổ sung thêm các buổi đối thoại với sinh viên 
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- Học nhiều hơn về vẽ 3D và các chương trình vẽ 3D khác ngoài Solid 

- Kĩ năng thực hành của những môn chuyên ngành, tiếp xúc thật tế nhiều hơn.  

- Cải cách chương trình học 

- Kiến thức sử dụng phần mềm 

- Tổ chức thêm nhiều cơ hội học hỏi thực tế, bám sát chuyên ngành, kỹ năng ứng xử 

khi phỏng vấn sau tốt nghiệp 

- Mình mong lễ hội truyền thống của các khoa vẫn sẽ được nhà trường ủng hộ và phát 

triển 

- Thực nghiệm, thực hành, học tập thực tế, làm việc thực tế thật nhiều để có thêm trải 

nghiệm và phát triển khả năng tư duy. 

- Mong muốn khoa tt kỹ lưỡng hơn, nâng cao chất lượng giáo án với môn cắt may 

1,2,3 

- Sinh viên nên học thêm Maya ngành TKCN 

- Tạo điều kiện cho sinh viên được thực tập thực tế trước khi ra trường vì môi trường 

làm việc khá khác nên sinh viên đã mất một khoảng thời gian để thích nghi. 

- Cho sinh viên đi thực tập như các ngành khác để ra trg có kinh nghiệm 

- Bổ sung thêm nhiều kỹ năng thuộc ngành học như: sử dụng máy in 3d, máy cnc, 

laser...  

- Phân chia lịch học và lớp học rõ ràng, bổ sung kỹ năng giao tiếp 

- Thuyết trình, tự học 

- Mong muốn học bổ sung kỹ năng vẽ sketch cho sinh viên 

- Bổ sung kỹ năng vẽ Rhino cho sv thiết kế công nghiệp  

- Nhà trường cần nâng cao hơn ở các bộ môn chuyên ngành và không đặt nặng các 

bộ môn đại cương 

- Bổ sung thêm cao học mỹ thuật 

- Sinh viên cần có những khóa tiếp xúc thực tế (thực tập) với đúng chuyên ngành đầu 

ra. 

- Cung cấp trang thiết bị tốt hơn 

- Theo em nhà trường cần bổ sung thêm nhiều sách chuyên ngàn; trong các buổi học 

cần có thời gian để sinh viên tự phân tích thay vì để giảng viên phân tích hết mọi 

thứ 

- Nếu có thể đầu tư phòng máy, ngoài những giờ học vẫn có thể cho học sinh vào để 

học, render nếu máy nhà không đủ mạnh (tất nhiên là có quản viên như thư viện) 

- Kỹ năng thực tiễn 

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng chuyên môn về vfx, cgi 

- Trường cần bổ sung thêm nhiều môn học mang tính thực tiễn và cập nhật xu hướng 

với thị trường hơn nữa 

- Kỹ năng giao tiếp và trình bày 

- Thư viện cần có nhiều loại sách về ngành học nội thất hơn, các thiết kế, vật liệu...  

- Thay thế những môn học không cần thiết bằng chương trình thực tập, để sinh viên 

có kinh nghiêm việc làm khi ra trường, thay vì lý thuyết 

- Tiếng anh chuyên ngành 
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- Tạo điều kiện để sinh viên đi thực tập và bổ sung những kiến thức thực tế  

- Kỹ năng thực hành 

- Dạy thêm kỹ năng vẽ máy 

- Cần bám sát trong môi trường công việc thực tế hơn, cần bổ sung 1 số kỹ năng mềm 

như giao tiếp, thuyết trình và ngoại ngữ trong chương trình đào tạo 

- Kĩ năng  

- Đưa chương trình giảng dạy sát với yêu cầu tìm việc làm thực tế, nắm bắt trước xu 

hướng về công việc phổ cập cho sinh viên các ngành. 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Các kĩ năng mềm sau khi ra trường. 

- Sắp xếp các môn kĩ thuật liên quan đến đồ án gần với thời gian học các đồ án để 

tránh tình trạng không ứng dụng được.  

- Bổ sung thêm các kỹ năng thuyết trình, vận dụng kiến thức vào thực tế nhiều hơn. 

bổ sung việc giao lưu thực tế với các công ty trên thị trường nhiều hơn là học lý 

thuyết áp dụng theo sườn bài cũ tại trường, mỗi năm không thay đổi gì 

- Cập nhật kiến thức mới 

- Theo em, ngoài nâng cao cơ sở vật chất, nhà trường nên quan tâm đến tâm lý sinh 

viên nhiều hơn 

 

 Khoa Ngoại ngữ 

- Public speaking 

- Thêm nhiều kiến thức thực tiễn hay định hướng thật sự rõ ràng để sinh viên khi ra 

trường không quá bỡ ngỡ 

- Trường nên có một vài hoạt động ngoại khoá trải nghiệm cho sinh viên một cách 

thực tế hơn 

- Các kỹ năng mềm cũng như các hoạt động ngoại khóa. 

- Có thêm những môn học thực tiễn 

- Có giáo viên bản xứ dạy nhiều hơn. để có môi trường học tập tiếng anh tốt hơn. 

- Có những chương trình ngoại khóa, thực tiễn để bổ sung thêm kỹ năng cho sinh viên 

- Cần cho thực hành nhiều hơn lí thuyết  

- Cần nâng cao chất lượng giảng viên 

- Xem xét lại việc update điểm  

- Yêu cầu chuẩn đầu ra phải có bằng tiếng anh  

- Các công tác trong việc lưu trữ giấy tờ của sinh viên cần phải làm cẩn thận hơn. 

- Kỹ năng mềm 

- Thái độ của cán bộ, nhân viên văn phòng cần cải thiện nhiều hơn,  

- Để nâng cao chất lượng, thì ngoài trang thiết bị dụng cụ dạy học. trường nên yêu 

cầu sv về các bằng cấp yêu cầu phải có (TOEIC, IELTS, TOEFL, SAT, MOS...). 

ngoài ra trường nên lồng ghép thêm các kỹ năng mềm (như viết CV, email, ...), 

trước khi các bạn đi xin việc.  

- Đề nghị tìm kiếm giảng viên có trình độ phù hợp  

- Kỹ năng xã hội 
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- Thêm các học phần mới như tâm lí học cho ngành giảng dạy 

- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng 

- Cần thực hành nhiều hơn 

- Speaking 

- Bổ sung thêm giáo viên nước ngoài 

- Cần sắp xếp lịch học phù hợp với sinh viên hơn. Các thông tin về lịch thi hoặc lịch 

nghỉ lễ cần cập nhật sớm 

- Nâng cao tiết day 

- Nên thiết kế khóa học đầy đủ, cu5 thể phù hợp với công việc sau ra trường. để sau 

khi ra trường không cần phải học thêm nghiệp vụ 

- Các hoạt động đoàn hội nên tổ chức các chương trình có chiều sâu hơn, tổ chức 

chuyên nghiệp hơn. các thông báo từ nhà trường nên rõ ràng hơn, tránh gây hiểu 

lầm 

- Các kỹ năng mềm 

- Nâng cao chuyên môn của giảng viên 

- Muốn bổ sung thêm kĩ năng tin học  

- Giao tiếp tiếng anh 

- Kiến thức thực tế về ngành nghề 

- Đối với chuyên ngành ngôn ngữ anh, em mong nhà trường sẽ tập trung vào đào tạo 

kỹ năng giao tiếp tiếng anh nhiều hơn. 

- Có môn chuyên ngành riêng biệt 

- Theo em, nên nâng cao kỹ năng tin học văn phòng. 

- Cải thiện chất lượng giảng dạy 

- Cần cho tụi em thực hành nhiều hơn 

- Được chọn và học các môn chuyên nghành từ sớm. có nhiều chuyên ngành để lựa 

chọn hơn 

- Kĩ năng nói, đẩy mạnh CLB FOLA và cần có đầu ra cho ngành học 

- Mong muốn muôn ngoại ngữ 2 là tiếng trung được giảng dạy kĩ hơn, thiếu kĩ năng 

nghe tiếng trung 

- Kỹ năng xin việc 

- Kỹ năng mềm  

- Nâng cao giáo trình và chất lượng giáo viên 

- Các kỹ năng mềm cũng như các hoạt động ngoại khóa. 

- Phát triển câu lạc bộ ngoại ngữ 

- Chương trình đào tạo cần chuyên sâu vào các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành hơn 

để đáp ứng được nhu cầu công việc sau này 

- Em nghĩ khoa nên cải thiện lại các môn học thuộc chuyên ngành thương mại, và tìm 

những giảng viên đã từng có kinh nghiệm làm doanh nghiệp vào giảng dạy hoặc tổ 

chức các workshop nhiều hơn nữa để các bạn sinh viên có thể định hướng được 

chuyên ngành của mình. song, khoa nên nghiên cứu mở thêm các chuyên ngành mới 

như quan hệ quốc tế, ngoại giao hay marketing và xuất nhập khẩu vì đây là những 

chuyên ngành đang rất cần thiết ngoài xã hội 
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- Cần tập trung giảng dạy và giành nhiều thời gian biểu hơn cho những môn chuyên 

ngành, kỹ năng tin học 

- Kĩ năng mềm, riêng khoa ngoại ngữ cần thêm những buổi đi học thực tế và tiếp xúc 

nhiều hơn với người nước ngoài 

- Cần có chương trình trao đổi sinh viên quốc tế, tạo điều kiện cho sv đi học và thực 

tập môi trường quốc tế  

- Muốn bổ sung thêm kĩ năng tin học  

- Bổ sung thêm các chương trình, khóa học thực tiễn, giúp sinh viên ứng dụng nghiệp 

vụ đã học vào thực tiễn công việc 

- Khoa ngoại ngữ nên tổ chức đào tạo thêm các chứng chỉ IELTS hoặc TOELF nhằm 

nâng cao chuẩn đầu ra 

- Kỹ năng phỏng vấn xin việc 

- Có thêm nhiều môn học cụ thể về chuyên môn hoặc có thêm nhiều chuyên ngành 

hơn. 

- Cần giảng viên nước ngoài để sinh viên tiếp thu và làm quen với giao tiếp thực tế 

trong môi trường tiếng anh. chương trình ngoại ngữ thương mại cần chia ra nhiều 

phần nhỏ hơn để sinh viên dễ hiểu bài hơn.  

- Giảng dạy kỹ hơn  

- Muốn bổ sung thêm kĩ năng tin học  

- Kỹ năng giao tiếp 

- Kỹ năng phản xạ tiếng Anh 

- Tuyển chọn giảng viên có năng lực giảng dạy thật sự, chứ không nên nhìn vào thành 

tích của giảng viên, vì thực tế có 1 vài giảng viên không có kỹ năng giảng dạy cho 

sinh viên hiểu được bài, nói về mối liên kết giữa bài học và đời sống, và hơn hết là 

kiến thức chuyên môn chưa sâu. mong trường sẽ có 1 buổi khảo sát online cho các 

sinh viên khóa sau về việc giảng viên từng bộ môn có truyền đạt được bài học cho 

sinh viên hay không?  

- Mong nhà trường có thêm GV nước ngoài 

- Em muốn khoa ngoại ngữ có thêm nhiều hoạt động để sinh viên tham gia và sử dụng 

tiếng anh nhiều hơn. hơn nữa, khoa ngoại ngữ nên đưa các giáo viên nước ngoài vào 

giảng dạy sẽ hiệu quả hơn. 

- Cần có lớp học với người bản xứ 

- Một số môn học chuyên ngành cần được update, những môn học như văn chương 

anh mỹ cần những giáo viên có kiến thức sâu trong lĩnh vực này giảng dạy, nếu 

không thì cần giảm bớt và thay thế bằng một môn khác có tính thực tế hơn. em nghĩ 

khoa và nhà trường nên bổ sung giảng dạy thêm các kĩ năng hoặc giới thiệu một số 

công cụ và kĩ thuật dịch phim, dịch bài hát... cho các bạn chuyên ngành dịch. 

- Nhà trường cần bổ sung chương trình dạy các kĩ năng mềm, bỏ một số môn học 

mang tính chất lý thuyết không áp dụng được thực tiễn. cần thêm thêm các chuyên 

ngành tiếng anh thương mại và có các môn học thực tiễn hơn 

- Kiến thức chuyên ngành nên đi sâu hơn 
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- Nhà trường nên mở thêm nhiều chương trình liên kết cũng như trao đổi học thuật 

với các trường quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những bạn có nhu cầu du 

học. 

- Kỹ năng mềm 

- Khóa 22 thiếu một số môn chuyên ngành như Syntax, Mmorphology, trong khi đó 

những môn không quá cần thiết như cơ sở văn hóa...thì lại là môn bắt buộc 

- Cải thiện các môn chuyên ngành giúp sinh viên khi ra trường có kiến thức và kĩ 

năng chuyên sâu hơn. 

- Theo mình, nhà trường và khoa nên áp dụng những kiến thức và kĩ năng thực tiễn 

để bổ trợ cho sinh viên có thể tận dụng được khi ra trường. ví dụ, các kĩ năng mềm, 

cách viết đơn xin việc, cách viết mail gửi nhà tuyển dụng, kĩ năng thực tiễn trong 

môi trường làm việc, vv.vv. nhà trường và khoa nên bỏ những học phần không cần 

thiết, không bổ trợ cho sinh viên sau khi ra trường 

- Các kỹ năng mềm 

- Cần tập trung giảng dạy môn chuyên ngành 

- Nên cho những chương trình học theo sát với những gì mà doanh nghiệp cần chứ 

không phải kiến thức đánh giá suông 

- Kĩ năng giao tiếp 

- Các kiến thức về kĩ năng chứ không phải mỗi lý thuyết 

- Tạo điều kiện nhiều hơn cho việc áp dụng lý thuyết trên lớp vào thực tiễn.  

- Mong nhà trường có nhiều chương trình ngoại khóa cho sinh viên 

- Cho sinh viên thực hành nhiều hơn nữa 

 

 Khoa Quan hệ công chúng – Truyền thông 

- Nhà trường cần thêm đa dạng các môn học về chuyên ngành hơn, cho sinh viên thực 

tế nhiều hơn để phù hợp với tính chất của chuyên ngành. 

- Về chương trình học tập: hạn chế những môn học có tính chất, nội dung tương tự 

nhau. về chất lượng phục vụ: đội ngũ bảo vệ là bộ mặt của trường nhưng lại bị 

complain khá nhiều, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của trường 

- Social media 

- Cần cập nhật thêm nhiều kiến thức về digital, về visual art áp dụng trong môi trường 

marketing và nâng cao thêm tư duy mỹ thuật và sáng tạo cho sinh viên. cần giảm 

bớt hình thức đánh giá qua bài thi mà thay thế bằng các hoạt động giả lập và thực 

hành nhiều hơn vì hầu hết khi ra trường những thứ giúp ích cho sinh viên nhất chính 

là trải nghiệm từ những hoạt động event. 

- Cập nhật xu hướng truyền thông và các phương pháp dạy mới 

- Có thể không dạy quá nhiều môn học nhưng mỗi môn cần dạy kĩ và nhấn trọng tâm. 

- Thêm nhiều giờ thực hành, với môn tổ chức sự kiện không nên giới hạn quy mô vì 

như vậy sinh viên cũng sẽ không thể thử hết sức mình với môn học và không thể 

trải nghiệm thực tế nhiều. 

- Có nhiều môn học thực hành hơn để chúng em tập làm quen với môi trường thực tế 

và học sẽ thấy hứng thú hơn 
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- Digital marketing, các khóa học về Adobe 

- Riêng về khóa của em (khóa 22- khoa PR), rất nhiều sinh viên không cảm thấy thỏa 

mãn về những môn học ở trên lớp (em không đánh đồng tất cả), nhưng em nhìn vào 

giảng viên và các môn học của các khóa sau thì em thấy khoa đã có thay đổi rất 

nhiều về chương trình đào tạo. chỉ riêng khóa tụi em là không được thỏa mãn thôi, 

đa số những gì tụi em học và trải được là do quá trình sinh viên tham gia các hoạt 

động khoa, hoạt động clb ở trường chứ không qua chương trình đào tạo của khoa 

dành cho khóa 22, em mong trước khi trường hay khoa mời bất cứ giảng viên nào 

về dạy xin hãy kiểm tra kỹ trình độ sư phạm của giảng viên, vì em thấy khóa em 

"được" học với rất nhiều giảng viên mới, có kỹ năng tốt, nhưng kỹ năng sư phạm, 

truyền đạt thì lại làm cho sinh viên cảm thấy khó chịu và không có đủ tinh thần học 

tập. riêng em với 4 năm học thì em rất vui vì có clb event và nhà trường cũng rất 

tích cực quan sát, quan tâm đến sinh viên.  

- Mong muốn có thêm những kiến thức và kỹ năng thực tiễn, mô phỏng rõ hơn về 

công việc trong tương lai mà các bạn đang theo học  

- Những kiến thức và kỹ năng gắn liền với môi trường doanh nghiệp. vì khi đi làm, 

thiếu kiến thức cơ bản về doanh nghiệp. họ cần gì, muốn gì thì đa phần việc học trên 

lớp là chưa đủ. 

- Chương trình đào tạo đang thiên nhiều về việc viết, làm plan. cần đào tạo thêm về 

phần thực hiện, thi công dự án. 

- Ở khóa 22, sau 4 năm học tụi em vẫn chưa nhận được nhiều kiến thức cần thiết. các 

môn học đa số đều quay quanh báo chí. các môn học cần phải đa dạng hơn và thiết 

thực hơn. 

- Cần cho sinh viên trải nghiệm thực tế nhiều hơn nữa 

- Tiếng anh 

- Cần có thêm nhiều môn học ứng dụng thực tế được. digital giáo vien dạy chúng em 

không đọng lại được gì hết 

- Để nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, trong việc tuyển chọn giảng viên, nhà 

trường cần phải chặt chẽ hơn nữa, vì trong quá trình học, mặc dù giảng viên có 

chuyên môn và lắng nghe ý kiến của sinh viên thì vẫn có những giảng viên chưa 

được tôn trọng sinh viên lắm. 

- Theo cá nhân em, 1 số môn chuyên ngành nên cho sinh viên thực hành nhiều hơn 

và dạy chuyên sâu hơn.  

- Cần học thêm nhiều kiến thức bên ngoài  

- Mong trường dạy trọng tâm ngành nghề hơn. theo em thấy học nhiều môn tốt nhưng 

không hiệu quả. mỗi môn chỉ biết một chút ít làm sinh viên hơi bị mông lung về 

định hướng sau này làm gì.  

- Cần có kỹ năng thực hành nhiều hơn cho sinh viên 

- Đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên 

- Thực tập ở tập đoàn lớn để học hỏi quy trình thực tế, ứng dụng digital vào giảng 

dạy và tăng tính chuyên môn hóa 

- Dạy thêm tiếng anh  
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- Xác định đúng nhu cầu học tập không phải để đủ tín chỉ 

- Nhà trường nên lắng nghe và cập nhật những xu hướng mới hơn để áp dụng tốt vào 

công việc giản dạy. đôi chổ kiến thức được học có phần khác so với lúc đi làm ở 

môi trường chuyên nghiệp. 

- Có nhiều trải nghiệm thực tế hơn 

- Kiến thức và kĩ năng thực tế, đừng bắt sinh viên học theo khuôn khổ, học thuộc lòng 

- Em mong muốn có thêm nhiều khoá học kỹ năng mềm cho sinh viên 

- Những kỹ năng có thể ứng dụng vào công việc thực tiễn: tiếng anh (đặc biệt là giao 

tiếp); kỹ năng lên kế hoạch, làm báo cáo; các kiến thức thực tiễn khi đi làm 

- Liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức để hỗ trợ việc làm cho các sinh viên kiến 

tập/thực tập để các bạn tìm được công việc phù hợp có liên quan với ngành mà 

không phải tìm các việc khác xa so với ngành đang học để kịp thời gian nộp báo cáo 

cho trường 

- Hỗ trợ sinh viên nắm rõ về kỳ vọng của mình với ngành học; liên kết doanh nghiệp 

để đảm bảo đầu ra; nâng cao các hoạt động về lãnh đạo; mời giáo viên là người có 

kinh nghiệm thực tiễn 

- Trường nên đạo tạo kỹ hơn về chuyên ngành các bạn đã chọn, và chú trọng về ngôn 

ngữ tiếng anh nhiều hơn cho các bạn. 

- Nhà trường nên cho thực hành nhiều hơn là lý thuyết, chú trọng môn tiếng anh cho 

sinh viên có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài để nâng cao kỹ năng giao tiếp 

- Nhà trường cần nghiên cứu, phân bổ và thiết kế các môn học, giáo trình giảng dạy 

của giảng viên phù hợp với sinh viên hiện nay. em mong muốn được bổ sung những 

kiến thức về chuyên ngành như pr, marketing, tổ chức sự kiện một cách sâu hơn, kỹ 

càng hơn vì khi tiếp xúc với môi trường làm việc bên ngoài, chúng em phải tốn khá 

nhiều thời gian để tìm hiểu lại các khía cạnh của ngành mà mình đang theo học vì 

đôi khi môn học đó không đáp ứng đủ những điều cần thiết để chúng em có thể tự 

tin để đi làm 

- Nên có phòng truyền thông để sinh viên được thực hành nhiều hơn 

- Theo em nhà trường cần có thêm những buổi thực hành ngoại khoá cho sinh viên 

có thể trải nghiệm và hình dung ra được công việc sau này mình sẽ làm để có địng 

hướng tốt hơn 

- Chia chuyên ngành rõ ràng để sinh viên có thể dễ dàng định hướng được tương lai 

và củng cố, tổng hợp kiến thức một cách thống nhất  

- Mong muốn nhà trường bổ sung thêm những kiến thức thực tiễn thay vì giảng dạy 

quá nhiều lý thuyết. 

- Viết báo 

- Em nghĩ nên thêm các kỹ năng mềm 

- Có phòng thiết bị hỗ trợ để sinh viên thực hành ghi hình thực tế, nên học thêm digital 

và cho thực hành nhiều hơn, chú trọng tiếng anh đào tạo chuyên nghiệp hơn 

- Nhà trường nên nói được làm được. nhìn vào tình hình thực tế, giảm số lời hứa với 

sinh viên. đừng chọn cách im lặng trước ý kiến của sinh viên.   
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- Nên chỉnh sửa chương trình giảng dạy một cách rõ ràng và logic hơn, tránh tình 

trạng học lộn xộn và không theo trình tự 

- Giáo án có nhiều kiến thức thực tế hơn 

- Thực hành nhiều hơn, giảng viên phản hồi các bài tập chuyên ngành cụ thể hơn 

- Những kỹ năng mềm - có tính ứng dụng vào thực tiễn nhiều hơn 

- Tiếng anh, cần chương trình học chất lượng. 

- Kỹ năng quản lý 

- Kỹ năng giao tiếp 

- Em mong thư viện có thể trang bị nhiều nơi cắm sạc hơn để sinh viên thuận tiên hơn 

trong quá trình học tập tập với máy tính... 

- Tiếng anh  

- PR trong môi trường hiện nay không đơn thuần như trên giấy như chương trình đào 

tạo của trường (cụ thể khoá 22)... cần giảng dạy những công cụ số, để phù hợp thời 

đại hơn... có quá nhiều môn liên quan đến báo chí thực sự không cần thiết... các môn 

thiết kế ấn phẩm nên kéo dài thời gian ra... vì thật sự môn ấy rất hữu ít... môn phát 

thanh truyền hình là không cần thiết lắm đâu ạ... có nhiều môn chuyên ngành giảng 

viên dạy kiến thức giống nhau vì vậy nên chú ý giáo án để học không phải chán và 

tốn thời giờ của nhau. trên đây là ý kiến cá nhân, em tin nhà trường sẽ không ngừng 

hoàn thiện mình hơn cho các thế hệ kế tiếp. em xin chân thành cám ơn! 

- Khả năng tư duy phản biện, đạo đức trong cuộc sống 

- Em nghĩ cần bổ sung và để sinh viên vững được kiến thức chuyên môn. ngoài ra 

mong nhà trường có thể thúc đẩy tạo cơ hôii cho sinh viên có những trãi nghiệm 

thực tế, cọ sát với công việc  

- Các môn như tiếng Anh nên cần thay đổi cơ cấu dạy học hoặc thay đổi chương trình 

đào tạo để kiến thức về tiếng anh chuyên ngành hỗ trợ được nhiều cho sinh viên. 

ngoài ra không ý kiến 

- Nhà trường nên bổ sung các môn kĩ năng như kĩ năng thuyết trình, làm việc nhóm 

hiệu quả...Mmác lê nin thì nên để tới năm 4 mới học tại vì tới lúc đó mới đủ đầu óc 

để hiểu được môn triết và cảm thấy nó là bộ môn thú vị, em học năm 1 chả hiểu đó 

là gì nên thấy chán lắm, tới giờ lại thấy hứng thú. ngoài ra các môn cơ sở trong năm 

đầu tiên cũng không giúp được gì cho em, em rất cảm ơn trường đã dạy em môn kĩ 

năng ps và ai vì giờ em ứng dụng vào nó rất nhiều 

- Bổ sung những kĩ năng mềm cho sinh viên, vd: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng teamwork, 

kĩ năng giải quyết tình huống, kĩ năng tạo thương hiệu cá nhân... 

- Cập nhật thêm các môn học giảng dạy về các kỹ năng mềm, bài tập và kiến thức 

học tập phù hợp hơn với nhu cầu ngành nghề trong xã hội 

- Nhà trường nên có một quy định về việc quay video ở trường, vì mỗi khi tụi em có 

bài tập cần phải quay video tại trường thì đều bị nhắc nhở và không cho quay mặc 

dù xung quanh không hề có bản quy định cấm quay phim ạ, nhất là khu vực thư 

viện. 

- Chú trọng hơn vào việc đào tạo kỹ năng chuyên môn 

- Mong muốn được bổ sung thêm phần digital marketing chuyên sâu hơn  
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- Về phía khoa cần có sự làm việc chặt chẽ và hợp lý hơn, đôi lúc khoa còn hơi thiếu 

trách nhiệm trong việc mình làm (chẳng hạn như không lưu giữ kỹ hồ sơ sinh viên, 

sinh viên đã nộp rồi (btn) nhưng vẫn có tên trong danh sách thiếu hồ sơ và phải lên 

khoa nộp lại, sai hẹn, đăng ký nhầm học phần cho sinh viên...) 

- Kỹ năng rèn luyện cho mỗi cá nhân được tự tin nói chuyện trước công chúng 

- Nên cho các em kỹ năng và những hiểu biết thực hơn về những đòi hỏi của dn. 

- Cần bổ sung thêm kiến thức từ thực tiễn ngành học thông qua các buổi ngoại tại 

doanh nghiệp hoặc tổ chức để sinh viên hiểu rõ hơn cái mình cần học và chuẩn bị 

sau khi ra trường là gì  

- Liên hệ thực tiễn. sáng tạo cần thiết thực. 

- Bổ sung các môn kỹ năng mềm 

- Cập nhật nhiều môn học liên quan hơn 

- Kĩ năng mềm làm việc 

- Học bơi 

- Nhà trường cần hiểu sinh viên hơn.  

- Kỹ năng thực hành 

- Kiến thức thật tế và kỹ năng giao tiếp 

- Bổ sung thêm tiếng anh và kỹ năng văn phòng  

- Kĩ năng viết  

- Những bộ môn mới, cần thiết cho nghề nghiệp sau này 

- Học môn sản xuất chương trình video ở phòng máy như Indesign, thêm kiến thức 

xử lý khủng hoảng truyền thông 

- Cần nâng bổ sung thêm nhiêu ngành học, cùng giảng viên chất lượng chuyên môn 

cao 

- Em đề xuất thêm bộ môn photoshop, bộ môn tự học. 

- Cần gia tăng việc thực hành và áp dụng thực tiễn vào các ngành nghề trong xã hội. 

ví dụ môn tổ chức sự kiện, cô kim chi đã rất cố gắng để học trò tự tổ chức event 

thực tế, tạo động lực và sự hứng thú học tập cho sinh viên. hiện nay, số lượng lớn 

sinh viên pr khi ra trường đều đầu quân về mô hình agency (creative hoặc digital 

marketing), nhà trường nên cập nhật xu hướng làm việc này của sinh viên để bổ 

sung các môn học bổ ích và phù hợp với sinh viên 

- Thực hành nhiều hơn  

- Môn tiếng anh và các môn chuyên về content 

- Nhiều kĩ năng cơ bản nhất khi đi làm vẫn còn nhiều điều chưa được biết, cần tăng 

cường thực hành và rèn luyện kĩ năng cá nhân và nhóm hơn nữa 

- Cải tiến chương trình học 

- Nên tập trung giảng dạy chuyên môn 

- Nhà trường cần cho sinh viên được thực hành nhiều hơn, nhiều môn như tổ chức sự 

kiện nhưng tụi em chỉ được học lý thuyết. với lại có nhiều môn giảng viên dạy còn 

chung chung chưa chuyên sâu ạ. 

- Kỹ năng thiết kế, phỏng vấn xin việc 
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- Phân chia lịch học hợp lí. giáo án giảng dạy có phương pháp phù hợp hơn, linh hoạt 

hơn. không phải mỗi khoá là một giáo án khác nhau. 

- Em nghĩ cần tăng cường về giao tiếp tiếng anh tốt hơn vì hiện nay tiếng anh là điều 

kiện cần khi ứng tuyển xin việc. nhưng việc học tiếng anh tại trường chưa đáp ứng 

được nhu cầu giao tiếp mà chỉ dạy thiên về viết và đọc là chủ yếu. trường nên có 

các buổi giao lưu cùng các thầy cô người bản địa giọng anh mỹ để cải thiện khả 

năng ngoại ngữ của sinh viên.  

- Nên thực hành nhiều hơn, giúp sv cọ xát với thực tế nhiều hơn. chứ khi em đi làm, 

môi trường bên ngoài khác hẳn cho với môi trường ở trường đại học. em hầu như 

không có kĩ năng để dễ dàng thích ứng với môi trường bên ngoài 

- Cọ xát môi trường doanh nghiệp 

- Dạ những khoá học có tính ứng dụng cao.  

- Thêm một số môn có kỹ năng thực hành 

- Tập trung giảng dạy vào 1 số kiến thức chuyên môn nhất định thay vì dàn trải nhiều, 

sinh viên phải học thêm khóa học ngoài mới đủ khả năng phục vụ cho công việc 

- Kính thưa ban lãnh đạo nhà trường, sau 4 năm học em cảm thấy những môn học 

chuyên ngành cần tăng thêm tiết và cơ hội thực hành nhiều hơn để sinh viên có kiến 

thức thực tiễn sâu hơn về các kỹ năng sẽ hỗ trợ trực tiếp cho công việc sau này của 

mình (nếu đươc làm đúng chuyên ngành) 

- Chia chuyên ngành, mỗi chuyên ngành học các môn phù hợp. 

- Nhà trường cần cho sinh viên trải nghiệm thực tế và học những môn liên quan về 

4.0 

- Kỹ năng 

- Bổ sung thêm có cuộc thi học thuật đa dạng các kỹ năng cần thiết cho nghành PR, 

chương trình đạo tạo ngoại ngữ cần chuyên nghiệp hơn  

- Thanh toán hoàn trả học phí nhà trường thông báo giảm trong đợt corona 

- Vì chuyên ngành có liên quan đến môn học về những phần mềm thiết kế, mà số giờ 

học của môn học lại quá ít, khiến cho sinh viên bị mất căn bản rất nhiều về những 

phần mềm này. nếu có thể, mong nhà trường có riêng 1 môn học chuyên biệt cho 

những phần mềm này để cho các sinh viên có cơ hội được tiếp xúc nhiều với các 

phần mềm thiết kế, dựng phim, để lúc ra trường có thêm 1 kĩ năng bổ sung vào giúp 

cv tốt hơn. 

- Công cụ 

- Khoa cần thêm nhiều môn học thực tế hơn, ví dụ như môn event khóa 22 không 

được thực hiện real event vào cuối kỳ, đó có lẽ là môn học gây tiếc nuối nhất đối 

với k22 

- Đầu tiên, đại học là "study", "not learn". điểm chung của cặp từ "learn" và "study" 

là dạng từ (động từ) và cũng được dịch sang tiếng việt là "học" (nhưng bản chất của 

hai động từ này là khác nhau). từ cấp 2, cấp 3, đại học, người ta đã dùng "study", 

tức là nó chiếm sự chủ động và tư duy của người học và phần lớn, giáo viên và 

người hướng dẫn giúp sự tìm tòi đó đúng hướng, gần tương đương với "mentor". 

Tuy nhiên, việc các thầy cô đang làm đơn giản là dạy học lý thuyết là nhiều, và đâu 
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đó, cách đánh giá dựa trên sự "chăm" và "ngoan", đồng ý đây là một phẩm chất đáng 

quý của người học, tuy nhiên về thực hành hầu hết người học còn khá yếu. một sự 

việc được làm tốt hay không tốt, luôn có nguyên nhân từ nhân tố chính, trong học 

tập tại trường đại học, nhân tố chính là sinh viên. nhưng sinh viên (càng về khoá 

sau) càng coi nhẹ và coi thường kiến thức trên lớp, đây một phần vì chương trình 

hoc mang tính lý thuyết - học vẹt khá nhiều (có những môn thậm chí giảng viên 

đọc-chép), thi cũng như vậy. tư duy phản biện yếu, tính logic thấp, khi tranh luận 

tập trung vào mong muốn, quyền lợi cá nhân hơn. thật sư nếu sinh viên không nỗ 

lực, dần dần sẽ mất khả năng tư duy, học tập có thể tốt vì học chăm, nhớ lâu, nhưng 

khi ra ngoài thực tế, lại chính những bạn đó lại làm việc chậm nhất. mong nhà trường 

cứ thoải mái và khách quan trong quá trình giảng dạy, đào tạo dựa vào thực tế xã 

hội, người học sẽ có sự cố gắng để theo kịp (chương trình đào tạo hiện nay là dựa 

trên người học nhưng thực tiễn) 

- Thêm nhiều bộ môn thực hành và liên kết thực tế bên ngoài các công ty để được 

hiểu rõ hơn về các nhánh nhỏ ngành học của mình. vì học rất nhiều và rất chung 

nhưng thưc tế khi ra trường thì chỉ làm chuyên sâu 1 mảng rất nhỏ trong ngành pr 

mà thôi 

- Khảo sát ý kiến của sinh viên và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu để sinh viên 

có thể học tập và nghiên cứu 

- 1. Tham quan các nhà máy, xưởng sản xuất - trải nghiệm và học tập thực tiễn, 2) tổ 

chức các hoạt động liên quan tài chính thông qua các chương trình tự liên hệ xin tài 

trợ hoặc hình thức bán hàng giúp sinh viên phát huy khả năng thương mại của mình, 

3) đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ 4.0 nên tăng khà năng digital cho sinh viên  

- Em nghĩ nhà trường nên có những bộ môn mình nhấn mạnh vào giảng dạy. tại sau 

khi học xong em thấy kiến thức bị giàn trải quá mỗi cái em biết một ít.  

- Ap dụng một số môn kĩ năng mềm (photoshop, AI...) bớt môn bị trùng lập và những 

môn không cần thiết  

- Đánh mạnh vào kiến thức chuyên sâu, cách vận dụng, và thực tiễn thay vì chỉ đi 

phân tích từ các ví dụ có sẵn. bổ xung thêm từ vựng tiếng anh chuyên ngành  

- Em nghĩ là nên tạo thêm những chương trình ngoại khoá giúp sinh viên khám phá 

bản thân phù hợp với ngành 

 

 Khoa Quản trị kinh doanh 

- Dạy thực tiễn trong công việc.  

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán, bổ sung thêm những môn học có liên quan 

đến kỹ năng bán hàng 

- Đi thực tế 

- Kỹ năng giải quyết tình huống 

- Theo em nghĩ những công việc thực tế liên quan đến chuyên ngành mình học có 

những công việc chưa thực sự giống trong quá trình học tập. vì vậy em mong muốn 

nhà trường nên áp dụng những công việc thực tế áp dụng thực hành trong học tập 

để có thể phát triển thêm bản thân nhiều hơn. 
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- Ngoại ngữ, tin học văn phòng. 

- Kỹ năng mềm, giao tiếp làm việc nhóm, tin học văn phòng cao hơn. 

- Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường cần kéo dài thời gian của môn học hơn. 

tôi mong muốn những môn trọng tâm của ngành như marketing căn bản, chiến lược 

marketing, phân tích tài chính, thuế, quản trị học nên được học kỹ hơn, sâu hơn. vì 

nó rất cần thiết cho công việc sau này  

- Bằng/chứng chỉ ngoại ngữ và bằng/chứng chỉ tin học 

- Được áp dụng thực tiễn nhiều hơn trong quá trình học tập 

- Nên có nhiều các chương trình ngoại khóa để trao dồi kỹ năng mềm cho sinh viên.  

- Bỏ các môn không cần thiết. đào tạo đi đôi thực hành  

- Em mong muốn bổ sung kiến thức chuyên ngành hơn. như chuyên ngành của em, 

em mong muốn bổ sung các buổi thực hành với các phần mềm hơn hoặc làm việc 

với hệ thống nhiều hơn  

- Bổ sung kỹ năng thuyết trình nhiều hơn và khả năng phản biện 

- Có nhiều hoạt động ngoại khoá, thực tế hơn 

- Kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm 

- Cần cải thiện lại chương trình giảng dạy để phù hợp với thị hiếu. dạy thêm nhiều kỹ 

năng 

- Làm việc nhóm 

- Em nghĩ trường cần cho sinh viên tiếp xúc thực tế với doanh nghiệp 

- Em mong muốn được bổ sung thêm kỹ năng đàm phán 

- Cần bổ sung các học phần liên quan đến chuyên ngành và bỏ nhưng môn không cần 

thiết cho chuyên ngành 

- Kỹ năng giao tiếp - kinh nghiệm thực tế 

- Kĩ năng tiếng anh 

- Kỹ năng mềm ạ: nói chuyện trước công chúng, phản biện, tranh biện và hùng biện, 

ngoài ra thêm kỹ năng sống: sinh tồn... 

- Em muốn được phát triển nhiều hơn về kỹ năng tin học và ngoại ngữ, kỹ năng xử 

lý tình huống trong môi trường thực tế. trường có thể hỗ trợ nhiều câu lạc bộ học 

thuật hơn để sinh viên có môi trường phát triển kỹ năng nhiều hơn, ngoài ra giúp 

sinh viên tiếp cận được với kho đề thi hoặc bài tập từ thư viện số dễ hơn. 

- Các môn chuyên ngành cần có nhiều thời gian nhiều tiết học hơn thay vì qua mỗi 

năm  

- SQL nâng cao, tiếng anh 

- Kỹ năng viết báo cáo 

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, phân bổ thời gian, giao tiếp, logic tư duy tốt 

- Kĩ năng về anh ngữ 

- Cần áp dụng kiến thức thực hành vào môn học.  

- Đào tạo chuyên sâu hơn về nghành học và những kỹ năng như: viết cv (tiếng anh, 

tiếng việt), chuẩn bị khi đi phỏng vấn. 
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 Khoa Tài chính ngân hàng 

- Cho đi thực tập 

- Kĩ năng thuyết trình  

- Học mô phỏng và thực hành nhiều hơn 

- Kỹ năng giao tiếp xã hội 

- Kiến thức thực tế và kỹ năng xã hội  

- Nhà trường nên thường xuyên nhiều hoạt động ở khoa 

- Tin học 

- Bổ sung thêm các trải nghiệm thực tế 

- Bổ sung kỹ năng mềm cho sinh viên. em thấy một số bạn ra trường rồi vẫn còn khá 

rụt rè. 

- Khả năng làm việc nhóm 

- Cần phát triển thêm những môn thiết thực, thực hành gần với thực tế công việc 

- Tiếng Anh  

- Theo em, nhà trường thỉnh giảng các giảng viên đã có kinh nghiệm làm việc để về 

giảng dạy các môn chuyên sâu cho sinh viên, giúp sinh viên có nhiều ví dụ thực tế 

hơn, chú trọng chất lượng các môn có vận dụng vào việc làm trong tương lai cao. 

- Nhà trường tổ chức thêm nhiều hoạt động giúp sinh viên có thêm trải nghiệm và 

hiểu biết thêm về ngành nghề mình đang học. 

- Tổ chức nhiều lớp học ngoại khóa hơn 

- Các kĩ năng mềm 

- Sinh viện được chủ động sử dụng các cơ sở vật chất của nhà trường 

- Bám sát nghiệp vụ thực tế của từng chuyên ngành nhiều hơn 

- Giản lược lý thuyết 

- Bổ sung kiến thức nâng cao giúp các bạn hiểu rõ vấn đề hơn 

- Nhà trường cần có những trải nghiệm thực tế cho sinh viên cũng như sinh viên nên 

chuẩn bị tốt các kỹ năng mềm đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và thuyết trình. 

- Nên thêm các khoá học kỹ năng 

- Nên thêm các khoá học, thực tập cho sinh viên để trao dồi kinh nghiệm 

- Kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp  

- Những kĩ năng xử lý: cháy nổ, sơ cứu người, .... 

- Thêm những môn học thực tế, bám sát chuyên ngành 

- Luật chuyên ngành 

 Khoa Thương mại 

- Kỹ năng sống nhiều hơn ạ 

- Cho đi thực tiễn nhiều 

- Cần phải quan tâm đến nguyện vọng của sinh viên 

- Theo em, nhà trường nên bổ sung nhiều hơn ở những hoạt động kĩ năng mềm trong 

vấn đề xin việc sau này ạ. em xin cám ơn  

- Kỹ năng giao tiếp 
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- Nâng cao chất lượng giảng dạy, chuyên sau vào những môn cần thiết. cho sv nhiều 

bài học thực tiễn hơn là học lí thuyết. 1 lớp nên có ít sv để đảm bảo tất cả các sv đều 

hiểu được mình đang học gì 

- Bổ sung tiếng Anh 

- Các hoạt động trải nghiệm thực tế nhiều hơn.  

- Kĩ năng ứng xử 

- Cải thiện các môn học, phương pháp giảng dạy. trong quá trình học tập, làm bài 

nhóm, nên cho sinh viên đi thực tế nhiều hơn để làm quen với môi trường công ty. 

- Cần cải thiện các kiến thức, kỹ năng phù hợp với nhu cầu của các công ty hơn 

- Có nhiều hoạt động trong quá trình học liên quan đến thực tiễn 

- Cần bổ sung kĩ năng thực hành. thay vì học lý thuyết suông thì mình cứ áp dụng vào 

thực tế sẽ giúp sinh viên dễ hiểu nhớ lâu hơn 

- Giao tiếp và ứng xử 

- Ngoại ngữ 

- Cần đi sâu chuyên ngành hơn.  

- Sau 4 năm học ở trường, thật sự em có hối hận khi học ở đây. Trường mạnh mảng 

kiến trúc, mỹ thuật, nhưng khoa em ngành marketing em không biết mình nên làm 

gì, sau khi ra trường. từ content đến chạy quảng cáo fb đến SEO, tụi em không được 

học nắm kĩ 1 cái nào để áp dụng khi đi làm, trừ khi tụi em tự học ở trung tâm bên 

ngoài. kiến thức ko mang tính áp dụng thực tiễn cao 

- Rèn luyện thêm cho sinh viên những vấn đề thực tiễn và cho sinh viên thực hành 

nhiều hơn lý thuyết 

- Cần có những khoá học thực hành phục vụ cho chuyên ngành 

- Nên loại bỏ một số môn không liên quan đến chương trình học 

- Lắng nghe ý kiến sinh viên. bổ sung thêm kỹ năng thực hành, thực tế. 

- Kết hợp lí thuyết với thực tiễn cho sv dễ tiếp thu 

- Chuyên sâu: content, design.... 

- Kiến thức thực tế về chuyên ngành như đi cảng 

- Thêm những phần học kỹ năng mềm và hoạt động nhiều hơn 

- Nhà trường cần tạo nhiều cơ hội cho sinh viên được tiếp xúc với thực tiễn hơn 

- Tổ chức nhiều khoá học dã ngoại 

- Kỹ năng mềm 

- Thiết kế lại chương trình học. Rèn luyện thêm tiếng anh, có thể bổ sung thêm 1 

ngoại ngữ khác để thuận lợi sau này đi xin việc làm 

- Em nghĩ cần có các bài giảng sát với thực tế hơn, áp dụng được thực tiễn, bỏ bớt lí 

thuyết và cho thực hành và trải nghiệm nhiều 

- Được trải nghiệm thực tế nhiều hơn là ngồi học trong trường lớp, có các buổi đi 

tham quan trải nghiệm nơi làm việc của doanh nghiệp từng chuyên ngành để sinh 

viên có thể biết sơ trước khi chọn sâu chuyên ngành mình sẽ học khi lên năm 2 

- Em mong muốn những môn học chuyên ngành được thực hành nhiều hơn và cho 

sinh viên va chạm với thực tế nhiều hơn là chỉ học lý thuyết. điều này giúp sinh viên 
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sau khi ra trường ít bỡ ngỡ và có kinh nghiệm trải nghiệm thực tế nên dễ đáp ứng 

được công việc sau này. 

- Em mong nhà trường sẽ bổ sung thêm các môn học có thể ứng dụng thực tiễn trong 

công việc hơn là những môn học chung chung như khoá của tụi em. 2. những môn 

học nên có thực hành vào giữa kì để các bạn được th nhiều hơn thay vì cho thi giữa 

kì  

- Tổ chức nhiều sân chơi 

- Kĩ năng truyền đạt cho sinh viên 

- Mong muốn được thực hành nhiều hơn ạ 

- Cần có những buổi học ngoại khóa để nâng cao kiến thức thực tế hơn.  

- Bản thân mong muốn nhà trường quan tâm nhiều hơn đến sinh viên, giải quyết vấn 

đề của sinh viên nhanh chóng. có những vấn đề sinh viên cần được trả lời nhưng 

nhà trường tỏ vẻ không quan tâm đến gây ức chế với sinh viên. mong nhà trường có 

thể cải thiện điều này. em cảm ơn. 

- Nhà trường cần đào tạo các chứng chỉ, bằng cấp cần thiết cho đầu ra để khi ra trường 

các bạn đã có sẵn cho mình để xin việc. tiêu biểu ví dụ như bằng hoặc chứng chỉ tin 

học, toeic giống các em khóa sau trở đi. 

- Giao tiếp, thuyết trình 

- Tăng môn học chuyên ngành lượt bớt những môn không cần thiết 

- Tăng cường những tiết học mang tính thực tế hơn lý thuyết. kỹ năng làm về giấy tờ 

và kỹ năng giải quyết tình huống phát sinh ở thực tế. 

- Có thêm nhiều chia sẻ thực tế từ những người đi trước 

- Kỹ năng chuyên môn 

- Nhiều hoạt động ngoại khóa, có nhiều thực hành hơn, kỹ năng sống nhiều hơn ạ 

- Theo em nhà trường có thể tạo ra chương trình " VLU Ted Talk " như chương trình 

" Ted Talk" của mỹ, trong khuôn khổ sinh viên trường văn lang và các cựu sinh 

viên. mục đích: chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian học tập tại trường và kinh 

nghiệm từ các bạn sinh viên vừa đi làm, vừa học tập tại trường hoặc kinh nghiệm 

của các anh chị cựu sinh viên, chương trình có thể giúp sinh viên trau dồi các kỹ 

năng như: thuyết trình, nói trước đám đông, giao tiếp... đây là ý tưởng của em khi 

chuyển qua CS3 học, mong nhà trường xem xét và cân nhắc ra mắt chương trình để 

các em có thể rèn luyện và phát triển bản thân hơn. em cảm ơn.  

- Digital marketing, cách thức giảng dạy của giảng viên chưa mang lại hiệu quả.  

- Tổ chức thêm nhiều buổi hoạt động thực tiễn của môn học. Giúp sinh viên dễ dàng 

tiếp cận được thực tế 

- Cần có những buổi học ngoại khoá hoặc thực tập để sinh viên tiếp xúc với ngành 

học rõ hơn 

- Cách dạy lẫn những lần thi có thể thực tiễn hơn là các lý thuyết, đặc biệt là các môn 

cần áp dụng để thực hành mà học cũng lý thuyết, thi cũng lý thuyết thì sinh viên 

không có kỹ năng nhiều, em mong muốn được bổ sung các kiến thức chuyên môn 

hơn như chuyên ngành của em về marketing thì em mong muốn ngoài những lý 

thuyết cơ bản xoay quanh ra, em cần những kiến thức thực tiễn cần có như các 
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design, chạy quảng cáo, digital mảketing,... dù là cơ bản nhất cũng được, cũng như 

môn digital marketing mặc dù khoá em có được học nhưng toàn là những lý thuyết 

nói miệng suông dù nó là môn cần thực hành thực tiễn nhưng không được lấy 1 lần 

thực hành hay xem giáo viên thực hành, rất khó hình dung và học xong không đọng 

lại trong đầu sinh viên được kiến thức gì 

- Đào tạo, hướng dẫn các môn chuyên ngành chuyên sâu hơn, tạo điều kiện thuận lợi 

cho sv học tập và rèn luyện bản thân tốt hơn. 

- Em mong muốn nhà trường bổ sung môn IMC cho các bạn ngành marketing; học 

anh văn với giảng viên người nước ngoài; có các chương tình trao đổi với các trường 

đh nước ngoài.  

- Cải thiện phương pháp giảng dạy 

- Những môn về kĩ năng chuyên ngành cần ngiên về thực hành nhiều hơn, lý thuyết 

mơ màn rất chán và nữa vời 

- Học bơi 

- Thực hành nhiều hơn học lý thuyết 

- Kĩ năng ngoại ngữ, phân tích, research, tin học văn phòng  

- Em nghĩ trường nên lắng nghe sinh viên nhiều hơn nữa. xây dựng chương trình đào 

tạo hướng tới sự mới mẻ, theo kịp sự phát triển của kinh tế, xã hội.  

- Kỹ năng ứng xử xã hội 

- Nên có những buổi học seminar hoặc các môn học thực tiễn để áp dụng được khi 

làm việc ở các doanh nghiệp (vd: ngành marketing nên có thêm vài môn như thiết 

kế web, content... có thực hành) 

- Thời gian thực tập lâu hơn 

- Trong quá trình học em mong muốn ngành học được nhà trường hỗ trợ định hướng 

sâu hơn về lý thuyết và kỹ năng thực tế để khi ra trường sinh viên tụi em nổi bật hơn 

so với mặt bằng các trường khác. sinh viên được thu hút hơn bởi các hoạt động môn 

học hấp dẫn khiến tụi em chủ động hơn.  

- Chuyên ngành marketing nên chia ra nghiêng về client và agency  

- Giảng viên cần chia sẻ nhiều kiến thức thực tế trong môn học đến với sinh viên 

nhiều hơn thay vì những kiến thức hàn lâm. nhà trường cần đào tạo thêm các bằng 

cấp, chứng chỉ anh văn, tin học như TOEIC, MOS để khi ra trường sinh viên dễ xin 

việc hơn. cũng như kỹ năng phỏng vấn xin việc. 

- Chương trình và giáo án dạy học  

- Tin học 

- Kĩ năng phân tích dữ liệu 

 

 Khoa Xây dựng 

- Mở thêm lớp về các phần mềm mới 

- Bổ sung nhiều hơn các kiến thức ngoài thực tế 

- Thời gian học chuyên ngành được nhiều thêm 

- Kỹ năng mềm 

- Thực hành nhiều hơn, và cho đi thực tập sớm 
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- Thực hành, thực tập tiếp xúc môi trường thực tế nhiều hơn là chỉ học lý thuyết suông 

ở lớp 

- Nhà trường nên nhiệt tình hỗ trợ sinh viên hơn trong mọi vấn đề sinh viên có thắc 

mắc. Sinh viên mong muốn được bổ sung thêm nhiều kiến thức xã hội và kỹ năng 

mềm 

- Giao tiếp và nói chuyện trước đám đông 

- Học theo phương pháp cuốn chiếu để học sinh tiếp thu kiến thức được liền mạch 

hơn 

- Học tập thực tế nhiều hơn nữa 

- Nâng cao năng lực 

- Cần tăng thêm các kỹ năng mềm cho sinh viên 

- Thời gian học Etabs nhiều hơn và các phần mềm nội lực khác, thêm Revit + Tekla  

- Đối với ngành xây dựng nhà trường nên tích cực cập nhật và cho sinh viên theo học 

1 vài bộ môn thiết thực hơn ví dụ như dự toán, làm hồ sơ, QS, QC, ... thêm các phần 

mềm cần thiết cho đồ án như là etabs, safe, ... chứ em nói thật là ra tường tuyển 

dụng vô tụi em còn chưa biết bóc khối lượng nữa chứ đừng nói là có việc làm  

- Kỹ năng tin học lập trình cơ bản 

- Cần cập nhật các chương trình mới nhanh hơn 

- Tổ chức các cuộc ngoại khóa để sinh viên có thể hình dung được môi trường làm 

việc sau này, tổ chức các cuộc tham quan học hỏi, chủ động giới thiệu các phương 

pháp công nghệ, ứng dụng mới cần thiết để sinh viên có thể tìm hiểu nghiên cứu 

thêm để có khả năng cạnh tranh việc làm. 

- Cho sinh viên đi thực tế, làm những công việc thực tế thật nhiều 

- Theo em nhà trường cần thêm những giảng viên có cách truyền đạt tốt kiến thức 

chuyên môn đến sinh viên. 

- Chú trọng các môn căn bản để học chuyên ngành tốt hơn. 

- Những môn học thiết thực đáp ứng công việc cụ thể cho từng nhóm đối tượng 

- Nâng cao học bổng để thúc đẩy sinh viên học tốt hơn 

- Tổ chức những buổi thực hành 

- Đào tạo thêm kỹ năng mềm về giao tiếp, tổ chức các buổi đi chơi, dã ngoại, thực tế 

cho sinh viên. 

- Thêm các khoá học thực hành cho sinh viên 

- Với sinh viên khoa xây dựng cần tổ chức các buổi ngoại khóa ở công trình nhiều 

hơn, để sinh viên có cái nhìn thực tế hơn 

- Kiến thức chuyên sâu 

- Nếu bổ sung thêm một số kỹ năng mềm giúp sinh viên tự tin hơn 

- Bỏ mấy môn học không liên quan đến ngàng xây dựng. Nên đưa ra môn học thích 

hợp cho sv sau này làm kỹ sư hiện trường hay thiết kế ngồi văn phòng. 

- Chú trọng hơn vào đồ án sinh viên. giảm bớt tiết học đại cương 

- Tăng thời gian thực tập lên 2 tháng. giới thiệu sinh viên đi thực tập không để sinh 

viên tự bơi. 

- Điều anh chị hài lòng nhất 
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Điều anh/chị hài lòng nhât trong quá trình học tại Trường: 

 Khoa Công nghệ 

- Chính sách không tăng học phí trong suốt quá trình học 

- Không gian trường rộng rãi 

- Cơ sở vật chất, môi trường tốt 

- Môi trường học tập tốt, giảng viên nhiệt tình, tận tâm, cơ sở vật chất tốt. 

- Thầy cô tận tình truyền đạt kiến thức, kỹ năng sống 

- Các hoạt động văn nghệ, chính sách ưu đãi về học phí.  

- Cán bộ, nhân viên văn phòng có thái độ phục vụ người học tốt 

- Thầy cô nhiệt tình, thiết bị, phòng thí nghiệm thực hành tiên tiến và luôn cải thiện 

phướng thức đào tạo. 

- Giảng viên khoa công nghệ môi trường rất tận tâm hỗ trợ sinh viên rất nhiều   

- Theo em điều em cảm thấy hài lòng nhất chính là sự hoà đồng của các bạn trang 

lứa, sự thiệt tình chân thành chỉ dạy của giáo viên và một môi trường năng động 

luôn luôn có những hoạt động thiện nguyện giúp ích cho xã hội và nâng tầm bản 

thân  

- Các buổi tham quan tại nhà máy 

- Tổ chức đào tạo ưu tiên sinh viên hàng đầu 

- Quá trình học, các hoạt động chung của trường và của khoa 

- Chương trình ITS và ITSM 

- Chất lượng đào tạo 

- Vật chất kĩ thuật ở cơ sở 3; cô hướng dẫn làm đề tài tốt nghiệp (Ths. Trần Thị Minh) 

rất có tâm với sinh viên 

- Sự hỗ trợ từ khoa  

 

 Khoa Công nghệ thông tin 

- CS3, có căn tin, khu vực để xe thoải mái, có thang máy, đông sinh viên, cơ sở vật 

chất tốt, năm 1 - 1.5 học những giảng viên chất lượng, không tệ như các kì học còn 

lại. 

- Cơ sở vật chất của trường đáp ứng được nhu cầu học tập của tôi 

- Hiểu biết hơn về ngành học 

- Các khóa học đều chia nhóm làm quen với việc làm việc theo nhóm. có lợi cho công 

việc sau này. có các giáo viên có đủ chuyên môn để giúp học sinh tìm tòi, mở rộng 

kiến thức. 

- Cơ sở vật chất tại cơ sở 3 đáp ứng mọi vấn đề cho sinh viên như ổ điện phòng học 

- Các giảng viên rất tận tâm giảng dạy, vui vẻ, hòa đồng 

- Giảng viên nói riêng và lãnh đạo trường nói chung. 

- Trường đẹp 

- Môi trường học tập tốt 

- Các thầy cô tận tình hỗ trợ các kiến thức và hướng giải quyết vấn đề khi sinh viên 

gặp khó khăn. 
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- Thầy cô hết lòng hỗ trợ sinh viên, luôn luôn tạo điều kiện giúp trong mọi hoàn cảnh, 

cho dù có khó đến thế nào. 

- Học phí và giảng viên thân thiện  

- Công nghệ tốt 

- Chất lượng uy tín của trường 

- Một số môn giúp rất nhiều trong việc đi làm, hầu như mọi thầy cô đều thân thiện. 

- Bạn bè, thầy cô vui vẻ 

- Cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và cán bộ nhân viên rất tốt và chuyên nghiệp 

- Chương trình học CMU 

- Chương trình tốt, thầy cô tốt, giáo vụ khoa tốt, cơ sở vật chất tốt.  

- Các thầy cô luôn sẵn sàng hỗ trợ sinh viên một cách nhiệt tình và hiệu quả nhất 

- Cơ sở vật chất xây mới khang trang 

- Giáo án 

 

 Khoa Du lịch 

- Cơ sở vật chất và sự thân thiện  

- Các tiêu chuẩn đầu ra rất hợp lý, rõ ràng 

- Trường đẹp 

- Thầy cô rất tâm huyết với nghề, thân thiện với sinh viên 

- Phòng học lớn, mát 

- Chất lượng giảng dạy và cơ sở giáo dục tốt 

- Môi trường và văn hoá 

- Quá trình dạy học và trang thiết bị hiện đại 

- Cơ sở vật chất tiện nghi, giáo viên nhiệt tình 

- Cơ sở vật chất, con người và môi trường 

- Trang thiết bị, nói chung là em thấy trường mình khá OK, em trong nhà học ở trường 

khá nhiều, và một vài người em thân thiết, hầu như ai e cũng giới thiệu về trường 

mình. 

- Luôn có những kiến thức thực tiễn với ngành nghề đag học  

- Thầy cô dễ thương, giúp đỡ sinh viên, trang thiết bị cơ sở vật chất nhà trường tốt 

- Điều em hài lòng nhất đó là các thủ tục của trường giải quyết rất nhanh, giảng viên 

và thầy cô làm việc tại trường rất thân thiện, dễ gần và hướng dẫn sinh viên một 

cách tận tình nhất. 

- Dịch vụ hỗ trợ sinh viên rất tốt 

- Nhà trường, khoa và thầy cô giảng dạy và đạo tạo tốt cho sinh viên, cơ sở vật chất 

tốt, môi trường thân thiện. 

- Không gian trường học, lớp học, các thầy cô nhiệt giúp đỡ sinh viên 

- Cơ sở vật chất tốt. giảng viên thân thiện. trường có nhiều hoạt động, sân chơi bổ ích 

cho sinh viên 

- Thời khoá biểu không cần phải đăng ký 

- Chất lượng đào tạo 

- Hoạt động tại trường 
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- Chương trình học lý thuyết và thực hành kết hợp khá tốt  

- Trang thiết bị tốt, đội ngũ giảng viên nhiệt tình 

- Cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo, thái độ chuyên nghiệp cũng như tiếp thu ý kiến 

của sinh viên để tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên 

- Học phí không tăng trong 4 năm, cơ sở vật chất 

- Các hoạt động thể thao của trường 

- Cơ sở vật chất tiện nghi, chất lượng đáp ứng tốt cho nhu cầu học tập, nghỉ ngơi của 

sinh viên. Giảng viên thân thiện. 

- Thiết kế phòng học thoải mái 

- Trang thiết bị học tập 

- Thực tập nhanh và hiệu quả 

- Nhà trường rất lắng nghe nỗi lòng, nguyện vọng của sinh viên 

- Môi trường năng động 

- Cơ sở vật chất 

- Giảng viên nhiệt tình, trường đầy đủ trang thiết bị hiện đại 

- Trang thiết bị, cơ sở vật chất. nhiều thầy cô tận tâm, thân thiện và có phương pháp 

dạy không nhàm chán. 

- Cơ sở vật chất 

- Giảng viên thầy cô ở khoa rất nhiệt tình 

- Không gian sạch sẽ, thoải mái 

- Các môn học nội dung rõ ràng điểm số cũng rõ ràng 

- Có kết hợp thực hành bổ trợ lý thuyết. môi trường học tập lành mạnh, công bằng. 

- Chính sách hỗ trợ học phí, cơ sở vật chất... 

- Hoạt động đoàn hội cho sinh viên  

- Sự giảng dạy nhiệt tình, quan tâm và chăm sóc tận tình của các thầy cô khoa du lịch, 

bộ môn và nhà trường.  

- Cơ sở vật chất, phân bổ thời gian 

- Môi trường đào tạo tốt 

- Cơ sở vật chất hiện đại, thầy cô có chuyên môn, hoạt động ngoại khóa cho sinh viên 

đa dạng 

- Đa số các giảng viên đều nhiệt tình vui vẻ tạo mọi điều kiện giúp sinh viên trong 

quá trình học 

- Phong cách giảng dạy tận tình của giảng viên, sự hỗ trợ từ cán bộ nhà trường 

- Các hoạt động ngoại khóa 

- Về cơ sở vật chất, sự tận tình, thân thiện hỗ trợ kịp thời của các giảng viên bộ và 

chủ nhiệm lớp. 

- Điều hài lòng nhất là các giáo trình giảng dạy cũng như nhà trường luôn lắng nghe 

góp ý từ sinh viên.  

- Khoảng thời gian học tại trường thực sự quý báu, là trải nghiệm vô giá không thể 

nào có lại được đối với em. trường đã cố gắng hết sức để có thể tạo ra môi trường 

thuận lợi nhất cho sinh viên học tập. mặc dù trong quá trình học chắc chắn cũng sẽ 
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có những sai sót nhưng kết thúc hành trình này, em thực sự biết ơn và cảm ơn trường 

rất nhiều. 

- Trường rất quan tâm đến nhu cầu và đời sống của sinh viên. 

- Trường học hiện đại đầy đủ vật chất cho sinh viên. luôn đổi mới trong việc giảng 

dạy, trong các năm học đều được đi kiến tập, thực tập để va chạm với môi trường 

bên ngoài. giúp sinh viên có nhiều kĩ năng hơn khi ra trường. và trong dịch covid 

lần này nhà trường luôn là trường đh đi tiên phong về việc học online và sử dụng 

phần mềm microsoft. em cảm thấy tự hào khi được học tại văn lang ạ 

- Chương trình học tương đối nhẹ, không gây áp lực cho sinh viên 

- Trang thiết bị phòng học đều rất tốt  

- Được học tại cơ sở 3 có cơ sở vật chất tốt 

- Rất hài lòng về sơ sở vật chất, các trang thiết bị đều mới và hiện đại. phòng học rộng 

rãi thoát mái, sạch, đẹp tạo cảm giác hứng thú khi đến trường 

- Chất lượng cơ sỡ vật chất, chất lượng đội ngũ nhân viên trường, các hoạt động và 

các sự kiện đặc trưng của khó của trường 

- Cơ sở vật chất, hoạt động cho sinh viên trải nghiệm, những môn học giúp áp dụng 

thực tế, một số phương pháp giảng giày hiện đại, phong phú. 

- Chất lượng đào tạo, kỹ năng và king nghiệm thực tế được chia sẻ từ thầy cô, đa dạn 

các hoạt động trải nghiệm cho sinh viên 

- Hoạt động cho sinh viên, các chương trình đặc biệt cho sinh viên 

- Nhà trường có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí thể thao. đây là điều em hi vọng 

nhà trường vẫn sẽ tiếp tục duy trì. sẽ tạo thêm nhiều điều kiện cho các khoa có những 

sân khấu văn nghệ hoành tráng hơn ạ.  

- Chăm lo đời sống sinh viên, các hoạt động văn hoá văn nghệ sôi nổi, tạo hứng thú 

khi đến trường 

- Các chương trình của trường dành cho sinh viên 

- Cơ sở vật chất / thầy cô giảng dạy thân thiện vui vẻ nhiệt tình / thời gian biểu trong 

lịch học trường sắp xếp rất thuận lợi cho sinh viên. 

- Trường rất tâm lý và luôn lắng nghe nguyện vọng của sinh viên 

- Trường luôn đầu tư tốt cho sinh viên 

 

 Khoa Kế toán – kiểm toán 

- Thầy cô thân thiện 

- Chất lượng giảng dạy 

- Giảng viên nhiệt tình ạ 

- Nhà trường luôn lắng nghe sinh viên. mọi thắc mắc đều được các thầy cô giải thích 

cụ thể, rõ ràng, nhanh chóng. em xin chân thành cảm ơn cô hoa khoa kế toán rất 

nhiều ạ. cũng cảm ơn các thấy cô giáo bộ môn.  

- Môi trường tốt 

- Thiết bị học tập 

- Hoạt động ngoại khóa  

- Chất lượng giảng dạy 
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- Tốt nghiệp đúng hạn 

- Giảng viên thân thiện, cơ sở vật chất tốt 

- Giải quyết nhanh vấn đề cho sinh viên 

- Sự nhiệt tình giảng dạy của thầy cô và các hoạt động sự kiện do trường, khoa tổ 

chức 

- Được nhà trường quan tâm đến sinh viên 

- Cơ sở vật chất tốt, thầy cô giỏi có chuyên môn thân thiện, lãi đueojc đám bạn bè 

thân thiết 

- 4 năm không tăng học phí 

- Kiến thức sát với thực tế 

- Môi trường tốt, giảng viên nhiệt tình, thân thiện 

- Chương trình dạy, thầy cô phòng giáo vụ hỗ trợ tích cực 

- Các thắc mắc được giải quyết nhanh chóng 

- Hoạt động đoàn hội, giảng viên nhiệt tình  

- Thầy cô thân thiện 

- Thầy cô có kinh nghiêm, nhiệt tinh thân thiện  

- Thực tập được đưa vào chương trình học giúp sinh viên không phải khó khăn khi 

phải xin thực tập bên ngoài  

- Chất lượng đào tạo 

- Thầy cô bộ môn thân thiện 

- Văn phòng khoa 

- Thầy cô tận tâm giảng dạy 

- Hiện đại 

- Chất lượng phòng học, sự nhiệt tình của giảng viên, giảng dạy rất chu đáo. 

- Môi trường học 

- Hài lòng 

- Kiến thức được học khá đầy đủ và cần thiết 

- Phòng học thiết bị đáp ứng tốt nhu cần người học, thầy cô thân thiện  

- Cơ sở vật chất 

- Biết điểm nhanh  

- Hoạt động đoàn - hội rất đa dạng và phong phú mang lại nhiều lợi ích cho sv 

- Chương trình dạy tốt 

- Sự quan tâm đến SV của văn phòng khoa, luôn lắng nghe ý kiến và đóng góp của 

SV, cơ sở vật chất đỉnh cao 

- Công tác tổ chức đào tạo tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong quá trình học 

tập tại trường  

- Thầy cô giảng bài kỹ, nhiệt tình 

- Đào tạo đúng chuyên môn 

- Trang thiết bị trường hiện đại, phòng học sạch 

- Trường có tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế nhiều, các thầy cô hỗ trợ sinh 

viên nhiệt tình 

- Chất lượng học tập, sự nhiệt tình của thầy cô 
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 Khoa Kiến trúc 

- Ánh sáng bên trong trường 

- Công tác hỗ trợ sinh viên rất tốt. đa số các thầy cô trong khoa đều hỗ trợ chuyên 

môn và tạo điều kiện tốt cho sinh viên tham gia các hoạt động thực tiễn, giúp sinh 

viên có thêm kinh nghiệm thực tế trước khi ra trường. 

- Thầy cô nhiệt tình 

- Các chương trình ngoại khóa 

- Chất lượng giảng dạy 

- Các môn học rất thiết thực đặc biệt là các môn học về những năm cuối như NL 

CTCC, NL nhà cao tầng, QLDA. Việc có cả 2 khoa kiến trúc và xây dựng là một 

thế mạnh mà trường cần phát huy. nên tao điều kiện để sv 2 khoa có thể giao lưu và 

làm việc chung 

- Chất lượng giảng dạy 

- Thầy cô và bạn bè thân thiện 

- Đồ án 

- Cơ sở vật chất đảm bảo 

- Kiến thức 

- May mắn được gặp một số giáo viên tốt, tạo cảm hứng cho việc học 

- Giáo viên sửa đồ án trong 5 năm đều có tâm, thương học sinh, học được nhiều kinh 

nghiệm 

- Thầy cô khoa kiến trúc rất nhiệt tình, thân thiện, hỗ trợ sinh viên. chất lượng CS1 

được hoàn thiện tốt hơn trước rất nhiều. 

- Không gian học thoáng mái, cơ sở vật chất hiện đại 

- Chất lượng đào tạo 

- Môi trường thân thiện, các thầy cô trẻ tạo cảm giác nhiệt huyết cho sinh viên 

- Rèn SV kỹ năng chịu áp lực cao 

- Cơ sở vật chất tốt 

- Hoạt động của trường 

- Nhân viên trường thân thiện 

- Học phí không đổi, cơ sở vật chất tốt 

- Giảng viên thân thiện, cơ sở vật chất tốt 

- Chất lượng phân bổ đồ án 

- Giản viên thân thiện 

- Chương trinh giang day 

- Khoa đã luôn lắng nghe và hỗ trợ sinh viên 

- Môi trường học tập 

- Thủ tục giải quyết các chế độ, chính sách của nhà trường và nhà nước cho người 

học thuận lợi, nhanh chóng 

- Môi trường học thân thiện (cơ sở 1) 

- GV có chuyên môn tốt 

- Kiến thức đã học được 

- Tràn thiết bị vật chất, thầy cô nhiệt tình 
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- Quy trình tốt nghiệp nhanh chóng 

- Cơ sở 1 đã được gắn máy lạnh, thang máy hiện đại hơn. 

- Giáo viên khoa kiến trúc tâm huyết với sinh viên. còn lại căn bản chẳng có gì hài 

lòng thật sự, nhất là chương trình học của khoa kiến trúc 

- Không tăng học phí 

- Ban giám hiệu luôn lắng nghe sinh viên 

- Môi trường học tập 

- Cơ sở vật chất 

- Một vài giảng viên giảng dạy rất hay và tâm huyết. 

- Môi trường học 

- Công tác chuẩn bị của khoa trong quá trình học tập thi cử rất tốt 

- Giảng viên tận tâm 

 

 Khoa Kỹ thuật 

- Môi trường học tập tốt 

- Môi trường học tập tạo điều kiện phát triển cho sinh viên 

- Kiến thức và cơ sở vật chất 

- Trường đẹp 

- Cơ sở vật chất 

- Chương trình giảng dạy 

- Tiện ích và cơ sở vật chất trường học. 

- Chất lượng đào tạo 

- Được học tập nhiều phần mềm chuyên ngành 

- Học phí được giữ nguyên suốt 4 năm 

- Bảo vệ quyền lợi sinh viên 

- Nhiều sự kiện sinh hoạt bổ ích 

- Môi trường học tập 

- Đào tạo xong, khi ra ngoài làm áp dụng được liền. 

- Không gian học 

- Bạn bè, thầy cô trong khoa luôn nhiệt tình giúp đỡ.  

- Tinh thần và sự cố gắng giáo viên cũng như ban huấn luyện nhà trường. 

- Trường luôn lắng nghe và hoàn thiện theo những gì sinh viên đóng góp ý kiến 

- Giảng viên nhà trường rất tận tâm với sinh viên. 

- Cam kết chuẩn đầu ra và thái độ ân cần của giáo viên  

- Giảng viên nhiệt tình. 

- Hỗ trợ sinh viên nhanh chóng 

- Cơ sở vật chất 

- Được qua học ở CS3 khi sắp phải ra trường. 

- Giảng viên nhiệt tình 

- Đáp ứng được những nhu cầu mà thị trường việc làm đang cần 

- Chính sách của khoa NL 

- Môi trường học tập, giáo viên tận tâm 



73 

 

- Thầy giáo hướng dẫn Võ Thiện Mỹ đã hướng dẫn rât nhiệt tình, cảm ơn thây vì tất 

cả 

- Học các phần mềm miễn phí, không tăng học phí trong quá trình học 

- Chuyên ngành và học được nhiều phần mềm khá hay 

- Thái độ của giảng viên đối với sinh viên, hết lòng và rất nhiệt tình. 

- Sự quan tâm 

- Chất lượng đào tạo. 

- Thầy cô, bạn bè yêu thương giúp đỡ nhau 

- Cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu sinh viên. Được học tập nhiều kinh nghiệm từ giảng 

viên trong nghề. các chính sách quan tâm đến sinh viên khá tốt. vấn đề làm các giấy 

tờ thủ tục hành chính dễ dàng không rườm rà. 

- Thầy, cô thân thiện, luôn bổ sung kiến thức mới cho sinh viên.  

- Chương trình cập nhập những điều mới mẻ trên thị trường, giúp cho sinh viên nắm 

bắt kịp thời với xu hướng 

- Hài lòng về mặt kiến thức, việc giảng dạy tốt của giáo viên nhiệt tình. 

- Lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của sinh viên 

 

 Khoa Mỹ thuật và thiết kế 

- Kỹ năng làm việc được đào tạo tốt 

- Môi trường học tập và hoạt động nghệ thuật 

- Trường đẹp 

- Hoạt động của khoa diễn ra sôi nổi 

- Giảng viên 

- Văn hóa trường và không gian sáng tạo 

- Thư viện 

- Cơ sở vật chất và môi trường học. 

- Em cảm thấy chương trình văn nghệ truyền thống của khoa là điều quý giá nhất của 

em khi học tại trường. đó là môi trường giúp em học thêm được rất nhiều kỹ năng 

làm việc nhóm cũng như có cơ hội và điều kiện để thực hiện một dự án lớn. và em 

cũng có thêm được rất nhiều những người bạn giỏi. 

- Chế độ học phí 4 năm không đổi khoá k22 

- Giảng viên thân thiện, nhiệt tình và trang thiết bị hỗ trợ khá tốt. đặc biệt, chị hiền 

văn phòng khoa rất nhiệt tình hỗ trợ sinh viên giải quyết các công việc 

- Chương trình, giảng viên  

- Thầy cô có kiến thức uyên bác, tận tình. môi trường học tập thoải mái, cởi mở. 

chương trình học hợp lý, các môn chuyên ngành được đào tạo kỹ lưỡng.  

- Văn lang có rất nhiều lễ hội tại trường 

- Không gian, giảng viên 

- Cơ sở vật chất 

- Giảng viên chuyên ngành có trình độ, giảng dạy tốt  

- Môi trường năng động, vui vẻ, ngày nào tới trường cũng vui. 

- Thiết bị học tập hiện đại, đầy đủ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao 
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- Môi trường học tốt 

- Tạo điều kiện cho sinh viên 

- Kiến thức chuyên sâu, phát triển tư duy tốt. thái độ đúng mực của giảng viên, nhân 

viên nhà trường. không khí lễ hội khoa khá tốt, cân bằng giữa việc học và chơi. 

- Có tính thực tế vào 2 năm cuối khoá 

- Cơ sở vật chất, môi trường học tập, chương trình đào tạo. 

- Giảng viên vui vẻ thân thiện  

- Các hoạt động chuyên ngành mỗi học kì, được dạy kỹ năng thực hành nhiều. 

- Thầy trưởng ngành nội thất Lê Long Vĩnh rất nhiệt tình hỗ trợ sinh viên.  

- Trang thiết bị hiện đại, thầy cô nhiệt tình 

- Môi trường thân thiện, GV nhiệt tình 

- Không gian 

- Chất lượng đào tạo 

- Dạy kiến thức nền tảng về mũ thuật rất tốt 

- Giáo án, chương trình học hợp lí, giảnh viên tận tâm, có chuyên môn cao 

- Đội ngũ chuyên môn 

- Thầy cô rất tốt, bạn bè rất tốt  

- Cơ sở vật chất 

- GV có kinh nghiệm thực tiễn 

- Được gặp giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp có tâm, thầy luôn theo sát quá trình làm 

bài 

- Trường đã tạo điều kiện và gìn giữ lễ hội truyền thống hoà sắc định kì hàng năm, 

nơi đó chứa những trải nghiệm đơn sơ đầu tiên về tình bạn, tình chị em, sự chia sẻ 

và gắn kết giữa những sinh viên, thứ sẽ khó tìm lại khi bước ra ngoài xã hội.  

- Chất lượng và đội ngũ giáo viên 

- Trang thiết bị của khoa 

- Xưởng rộng rãi thoáng mát 

- Giáo viên tận tình. 

- Các giảng viên rất tận tâm và giành nhiều tình cảm đối với sinh viên, phía VPK 

cũng rất nhiệt tình hỗ trợ khi có việc cần. 

- Môi trường tự do 

- Cơ sở vật chất ở cơ sở mới tốt tuy nhiên còn rất đông đúc 

- Các vấn đề nhà trường giải quyết nhanh gọn. phục vụ nhu cầu sinh viên cần. lắng 

nghe ý kiến sv 

- Hầu hết các môn đều rèn tư duy cho sinh viên rất tốt 

- Căn tin trường bán đồ ăn rất ngon 

 

 Khoa Ngoại ngữ 

- Đội ngũ giáo viên thân thiện, nhiệt tình 

- Cơ sở vật chất, thầy cô thân thiện có chuyên môn, thấu hiểu học sinh. 

- Không gian, các bạn sinh viên rất dễ thương và có nhiều thầy cô khá hiểu và thương 

sinh viên 
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- Kiến thức thực tiễn 

- Được thi lại lần 2 

- Kiến thức rộng 

- Chất lượng đào tạo tốt và chế độ gác thi nghiêm túc trong các kì thi  

- Tiện nghi 

- Máy lạnh 

- Giảng viên có tâm và trình độ chuyên môn cao 

- Các hoạt động đoàn-hội  

- Phòng công tác SV thân thiện 

- Giảng viên nhiệt tình, cơ sở vật chất tốt 

- Các CLB, hội nhóm hoạt động tích cực 

- Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao 

- Học phí  

- Lắp máy lạnh vào năm thứ tư của K22 

- Chương trình đào tạo 

- Không gian học tập thoải mái, cơ sở vật chất tốt 

- Hoạt động đoàn hội, các chương trình cho sinh viên. 

- Lượng kiến thức được giáo viên truyền đạt 

- Được sắp xếp thời khóa biểu 

- Chất lượng giảng dạy và thái độ của giảng viên đối với sinh viên, cơ sở vật chất. 

- Các hoạt động ngoại khóa 

- Hoạt động đa dạng 

- Phòng học thiết bị đầy đủ 

- Giảng viên thân thiện, giúp đỡ SV hết mình 

- Cơ sở vật chất mới tại trường, đa số các giảng viên thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ 

sinh viên 

- Canteen và khuôn viên trường thoải mái 

- Chất lượng giảng dạy 

- Môi trường tốt, giáo viên giỏi 

- Thầy cô giáo luôn nhiệt huyết, tận tâm giảng dạy và giúp đỡ sinh viên trong suốt 

quá trình học tập. 

- Chương trình khoa 

- Em thích thầy cường, cô Thùy, thầy Thái, thầy Đức, cô Diệp và các anh chị khoa 

ngoại ngữ 

- Quý thầy/cô, công tác sinh viên vui vẻ hết mình giúp đỡ, chia sẻ với sinh viên. các 

chương trình hoạt động tổ chức đầu tư, năng động. 

- Chất lượng giáo dục, moi trường học tập nghiêm túc, và sự chân thành trong công 

tác giảng dạy của giảng viên 

- Sự tự do trong cách ăn mặc, kiểu tóc. trường thúc đẩy sự sáng tạo của sinh viên với 

các sự kiện của các khóa. gần trường có các cửa hàng tiện lợi và quán ăn uống.  

- Thầy Phú Anh có tâm, chuyên môn cao 
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- Câu lạc bộ - đội - nhóm của trường hoạt động rất tốt, tạo sân chơi bổ ích cho sinh 

viên, giúp sinh viên có những người bạn và trải nghiệm đáng quý. mong rằng mỗi 

lớp hay mỗi khoa cần có những bạn nồng cốt đẩy mạnh mọi người tham gia hoạt 

động. 

- Điều em hài lòng về trường nhất đó là không tăng học phí trong suốt 4 năm, luôn 

lắng nghe sinh viên, và luôn thay đổi và nâng cấp cơ sở vật chất. 

 

 Khoa Quan hệ công chúng – Truyền thông 

- Cơ sở vật chất tốt, luôn lắng nghe ý kiến sinh viên. 

- Chất lượng môn học, cơ sở vật chất, giảng viên nhiệt huyết  

- Hài lòng về thái độ giảng dạy của giảng viên và cơ sở vật chất của nhà trường. 

- Cơ sở vật chất, chương trình đào tạo 

- Trải nghiệm tổ chức các chương trình trong khoa  

- Bạn bè, môi trường tốt. cơ sở vật chất tốt 

- Cơ sở vật chất, môi trường học tập tốt 

- Chế độ học phí 

- Sự tận tâm của thầy cô gái và cơ sở vật chất của trường 

- Chính sách học phí và môi trường năng động sáng tạo 

- CLB Event - đây là nơi em được học tập và có cơ hội được làm nhiều nhất 

- Cơ sở vật chất phù hợp cho chương trình dạy và học, giảng viên thân thiện, giải đáp 

các thắc mắc của sinh viên thoả đáng. 

- Chọn đúng ngành học, khoa luôn ân cần và hỗ trợ sinh viên hết mực 

- Các hoạt động thực tế của khoa tổ chức 

- Lớp học rộng rãi, trang thiết bị đầy đủ 

- Nhiều giảng viên trẻ có chuyên môn có kinh nghiệm. hoạt động đa dạng, môi trường 

năng động. 

- Thời gian học và phân bố thời khoá biểu hợp lý.  

- Nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật 

- Môi trường năng động và tự do thể hiện cá tính 

- Hoạt động xã hội 

- Các chương trình của khoa  

- Không tăng học phí - tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên - đội ngũ quản lý/giảng 

viên/lao động tận tình 

- Các hoạt động ngoại khoá, phong trào đoàn - hội tạo rất nhiều cơ hội và điều kiện 

để hình thành nền tảng tốt cho ngành nghề sau này. cơ sở vật chất của trường cũng 

rất tốt. một số giảng viên cung rất nhiệt tình và thân thiện với sinh viên, tạo hứng 

thú học hỏi và trao đổi, trau dồi kiến thức. 

- Những hoạt động sự kiện nhà trường tổ chức rất đầu tư và đáp ứng nhu cầu vui chơi 

cũng như sáng tạo của sinh viên, môi trường học tập đầy đủ tiện nghi. 

- Thầy cô như cha mẹ, nhân viên, các cô chú bảo vệ thân thiện luôn giúp đỡ sinh viên. 

nhà trường, khoa luôn lắng nghe và có giải pháp thoã đáng cho sinh viên cảm giác 
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xa gia đình luôn được bù đắp bằng những sự ân cần của nhà trường. nhưng đó chỉ 

là năm 1,2 những năm còn lại thì...không còn ạ 

- Quy định không quá khắt khe 

- Khoa có các thầy cô tận tình hướng dẫn sinh viên. 4 năm học là 4 năm gắn bó cùng 

thầy Thấu - cô Huyền 

- Môi trường, event của trường của khoa 

- Trường luôn tích cực lắng nghe và phản hồi ý kiến sinh viên  

- Các môn thực hành  

- Khối hành chính giải quyết vấn đề của sinh viên nhanh chóng 

- Nhà trường rất tạo điều kiện cho sinh viên học hỏi thêm. các thầy cô rất lắng nghe 

ý kiến sinh viên 

- Thầy cô luôn lắng nghe ý kiến của sinh viên. Thi cử cũng nghiêm ngặt không giống 

như hutech (bên đó có dịch vụ học dùm, thi dùm, mua bằng... nhiều cái tạp nham 

lắm). em mong khi trường mở rộng phạm vi cũng hãy thắt chặt quản lý, tránh để 

tình trạng giống như hutech đông quá không quản lý được, thế nên chả học hành gì. 

- Môi trường học tập tốt, nhà trường và khoa tạo điều kiện để sinh viên thể hiện cá 

tính bản thân, không quá áp đặt sinh viên vào khuôn khổ; thầy cô hiểu tâm lý sinh 

viên, tạo điều kiện để sinh viên học tập trong môi trường thoải mái, năng động 

- Rèn luyện cách sản xuất sản phẩm in ấn rất kỹ càng 

- Văn hoá và các hoạt động tại trường là môi trường thúc đẩy tinh thần học hỏi, cộng 

thêm lực lượng giáo viên luôn ủng hộ và giúp đỡ sinh viên. mình rất tự hào về trường 

và khoa quan hệ công chúng 

- Hoạt động sinh viên cởi mở đa dạng 

- Văn hóa, cơ sở vật chất, giảng viên 

- Điều khiến tôi hài lòng nhất trong suốt 4 năm học tập đó là vị trí của trường gần 

nhà, cơ sở vật chất có chất lượng, không gian học tập thoải mái, cho sinh viên có 

điều kiện để sáng tạo nhiều hơn 

- Vệ sinh 

- Tính năng động, tự do 

- Sự lắng nghe và quan tâm của nhà trường nói chung, các thầy cô khoa PR nói riêng, 

bên cạnh đó cán bộ công nhân viên nhà trường từ trường học, ký túc xá đều rất thân 

thiện. điều tuyệt vời nhất ở văn lang là "đạo đức" là cụm từ slogan trường đặt lên 

đầu tiên. 

- Chất lượng cơ sở vật chất 

- Giảng viên một số thầy cô dth (thầy Hùng), hoạt động ngoại khóa tốt cho sinh viên, 

giúp sinh viên năng động. trường đẹp, phòng học thoải mái 

 

 Khoa Quản trị kinh doanh 

- Cơ sở vật chất, giảng viên đáng yêu 

- Không gian trường học 

- Giảng viên thân thiện, nhiệt tình. CSVC đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh viên. bạn bè 

hoà đồng, vui vẻ.  
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- Dịch vụ 

- Trường mới (cơ sở 3) đẹp, hiện đại, tốt. 

- Chính sách hỗ trợ sinh viên 

- Chất lượng giảng dạy 

- Môi trường học tập tốt, học phí ổn, thầy cô tận tình 

- Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiệt tình 

- Văn hóa Văn Lang 

- Nhà trường luôn tạo ra điều kiện để sinh viên được tham gia các hoạt động tốt nhất, 

không gian học trong sạch 

- Không gian học tập tốt 

- Trường có nhiều hoạt động và các câu lạc bộ hoạt động năng nổ  

- Môi trường học tập thoải mái, nhà trường luôn quan tâm và lắng nghe ý kiến sinh 

viên và điều chỉnh 

- Học được nhiều kiến thức hữu ích cho công việc sau này. 

- Cơ sở vật chất, điều kiện học tập càng ngày càng được cải thiện 

- Thư viện cơ sở 3, phòng học máy lạnh, sân thể thao, giảng viên hướng dẫn nhiệt 

tình  

- Môi trường học thân thiện, giảng viên nhiệt tình với sinh viên  

- Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành 

- Cơ sở vật chất ở cơ sở 3. 

- Môi trường thân thiện, thầy cô tận tâm, nhiệt tình, cơ sở vật chất tốt, đặc biệt thích 

nhà vệ sinh luôn sạch sẽ  

- Không gian rộng, thoáng mát (cơ sở 3) 

- Điều làm em cảm thấy hài lòng nhất đó là môi trường học tập thân thiện, giảng viên, 

cán bộ, nhân viên văn phòng luôn hết lòng vì sinh viên. 

- Hoạt động hội và các nội dung đoàn triển khai thiết thực, chế độ học bổng và khen 

thưởng  

- Máy lạnh 

- Học phí - môi trường - cơ sở vật chất 

- Cơ sở vật chất 

- Em thích nhất là nhà trường luôn hỗ trợ sinh viên hết mức, luôn lắng nghe ý kiến 

sinh viên, luôn tạo họ cơ hội để sinh viên học tập thi cử, em cảm thấy rất hài lòng 

- Các CLB đội nhóm đa dạng và nhiều hoạt động 

- Môi trường học 

 

 Khoa Tài chính ngân hàng 

- Giảng viên thân thiện, nhiệt tình. 

- Môi trường tốt, cơ sở vật chất chất lượng  

- Trường sạch đẹp 

- Học phí  

- Tạo điều kiện sinh viên phát huy khả năng, năng lực bản thân 

- Thầy cô tận tình hướng dẫn sv 
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- Thầy cô thân thiện, trường đẹp, chất lượng đào tạo tốt 

- Thầy, cô nhiệt tình, tâm lý 

- Công tác hỗ trợ sv tốt 

- Cơ sở 3 có cơ sở vật chất tốt 

- Giảng viên tận tâm, cơ sở vật chất của trường chu đáo 

- Cơ sở vật chất, giảng viên, cán bộ CNV, cô hiệu trưởng  

- Môi trường học tập thân thiện, năng động 

- Hài lòng 

- Thầy cô niệt tình trong việc giảng dạy 

- Giảng viên, chương trình 

- Mọi thứ đều tuyệt vời 

- Được thầy cô giúp đỡ tận tình 

- Luôn lắng nghe sinh viên 

- Môi trường 

- Giảng viên nhiệt tình 

- Cơ sở vật chất rất tốt, các hoạt động rất tốt và bổ ích, chất lượng đào tạo chuyên sâu 

bổ ích cho việc đi làm, đặc biệt là các môn tiếp cận trực tiếp với thực tế như: phân 

tích BCTC... riêng bản thân em đang làm việc trong lĩnh vực chứng khoán, em rất 

hài lòng về môn học của anh tuấn mà khoa tcnh thỉnh giảng. kiến thức anh tuấn dạy 

rất thực tế và áp dụng nhiều trong lĩnh vực tài chính. ngoài ra còn có cô phương dạy 

bộ môn phân tích bctc cũng rất bổ ích. bộ môn này áp dụng rất nhiều và em rất hài 

lòng về trường ở chỗ cho tụi em học môn này, kiến thực nhận được hơn rất nhiều 

bạn ở trường khác. 

- Chất lượng 

- Thầy cô nhiệt tình, ngành học 4 năm không tăng học phí 

- Các cô chú và anh chị bên trung tâm hỗ trợ sinh viên rất dễ thương 

- Thầy cô rất nhiệt tình, sinh viên chịu học thì thầy cô sẽ hết lòng giảng dạy. 

- Luôn giúp đỡ và hỗ trợ sinh viên tốt nhất 

- Luôn lắng nghe phản hồi của sinh viên 

- Trang thiết bị 

- Cách giảng dạy, giải đáp thắc mắc. 

- Chi phí, chăm sóc 

- Thầy cô nhiệt tình giảng dạy, chất lượng tốt, hiểu thêm nhiều vấn đề 

- Giảng viên Trần Anh Tuấn 

- Chất lượng, phòng lớp 

- Phòng học, thầy Nguyễn Quốc Anh, cô Hoa 

- Thầy cô tận tình, vui vẻ, chương trình học dễ hiểu 

- Giảng viên nhiệt tình, không gian phòng học chất lượng. 

- Dịch vụ hỗ trợ, tranng thiết bị tốt 

- Môi trường học tập tốt, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp 

- Thầy cô vui vẻ, nhiệt tình 

- Trường đẹp, ban giám hiệu lắng nghe sinh viên, cô hiệu trưởng quá tuyệt vời. 
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- Môi trường thân thiện chuyên nghiệp 

- Phòng học thoải mái, sạch đẹp 

- Chất lượng hệ thống 

- Bạn bè, thầy cô, môi trường vui vẻ thân thiện 

 

 Khoa Thương mại 

- Cơ sở vật chất tốt 

- Giảng viên giỏi, trường đẹp, vệ sinh tốt 

- Giảng viên nhiệt tình, đầy tính chuyên nghiệp 

- Được học tại môi trường và không gian cực kì văn minh, hiện đại. cung cấp đầy đủ 

cho các sinh viên những kiến thức đầy đủ nhất về chuyên ngành và các kĩ năng phụ.  

- Học được nhiều điều mới 

- Môi trường ở Văn Lang rất tốt 

- Nhà trường quan tâm đến sinh viên 

- Thầy cô luôn tận tuỵ với sinh viên, giải đáp thắc mắc, nhiệt huyết trong quá trình 

giảng dạy. 

- Hoạt động dành cho sinh viên 

- Học phí không tăng 

- Giáo viên, dịch vụ tốt. 

- Cơ sở vật chất và các hoạt động đoàn - hội, văn hoá, văn nghệ. 

- Thiết bị vật chất 

- Các hoạt động đoàn, khoa, đội nhóm của trường phong phú. 

- Thư viện 

- Các giáo viên năm 3+4 cách giảng dạy rất hiện đại, gẫn gũi với sv, công tác hỗ trợ 

sv của nhà trường rất nhiệt tình 

- Trang thiết bị dạy và học, các CLB  

- Trang thiết bị đầy đủ, thầy cô dạy rất vui  

- Luôn giải quyết vấn đề của sinh viên nhanh chóng tận tâm 

- Học phí rõ ràng, phần lớn giảng viên đều thân thiện, nhiệt tình. 

- Máy lạnh 

- Em cảm nhận được sự quan tâm từ thầy cô, ban lãnh đạo và nhà trường đã rất chú 

trọng về việc làm hài lòng sinh viên, đã cố gắng và tạo đủ mọi điều kiện tốt nhất 

cho sinh viên. cảm ơn vlu rất nhiều suốt 4 năm qua đã tạo 1 môi trường siêu năng 

động, tích cực và tiện ích cho em. 

- CSVC CS3 

- Điều kiện học tập tốt 

- Chất lượng đào tạo 

- Tiện ích nội khu, cơ sở hạ tầng 

- Trường đẹp 

- Học phí không đổi suốt 4 năm, cơ sở vật chất được cải thiện, ban giám hiệu trường, 

thầy cô luôn lắng nghe đóng góp ý kiến của sinh viên 

- Lắng nghe ý kiến sinh viên  
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- Em cảm thấy môi trường tại VLU cực kỳ năng động. em cảm ơn thầy cô, ban lãnh 

đạo và nhà trường đã rất quan tâm tới sinh viên cũng như là luôn thay đổi các kế 

hoạch, chính sách để phù hợp hơn với ý kiến của số đông sinh viên, luôn lắng nghe 

ý kiến từ sinh viên, đã cố gắng tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên.  

 

 Khoa Xây dựng 

- Môi trường học tập rất tốt 

- Sự quan tâm, thân thiện của giáo viên 

- Môi trường học tập lành mạnh, kiến thức chuyên sâu 

- Hoạt động thể thao 

- Thoải mái 

- Được học tập và hoạt động trong một môi trường năng động khá đầy đủ về cơ sở 

vật chất 

- Thiết bị  

- Văn nghệ hoành tráng, thầy cô đáng yêu 

- Có môi trường tốt cho học tập, giảng viên rất nhiệt tình khi trao kiến thức cho sinh 

viên 

- Chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, giảng viên 

- Môi trường năng động 

- Nhà vệ sinh sạch sẽ 

- Chất lượng giảng dạy 

- Sự giúp đỡ của thầy cô trong quá trình làm đồ án, các phong trào lễ hội diễn ra hợp 

lý và sinh động giúp sinh viên giải toả căng thẳng sau những giờ học mệt mỏi 

- Môi trường học tập tốt, dễ hoà đồng  

- Hài lòng nhất chính là học phí của nhà trường, và giảng viên tâm huyết 

- Môi trường năng động, thầy cô giảng dạy nhiệt tình. 

- Có nhiều giảng viên - nhân viên nhà trường hỗ trợ hết mình để sinh viên có môi 

trường học tập tốt nhất. 

- Chính sách học phí ổn định. giảng viên nhiệt tình, thân thiện. các hoạt động đoàn 

hội đa dạng: các ngày hội khoa, các cuộc thi cấp trường, các câu lạc bộ. cơ sở vật 

chất lúc trước không tốt nhưng hiện tại đã rất tốt. cơ sở 1 trước và sau này có hành 

lang, phòng học, nhà vệ sinh luôn được giữ sạch sẽ. 

 

Điều anh/chị chưa hài lòng nhất trong quá trình học tại Trường: 

 Khoa Công nghệ 

- Nhà trường cần lắng nghe ý kiến của sinh viên nhiều hơn, hỗ trợ sinh viên 

- Các môn học chưa rõ ràng cụ thể 

- Một số vấn đề chưa giải quyết triệt để cho sinh viên, các phản hồi chưa hợp lý từ 

phía phòng kế toán và văn phòng khoa. Thời gian và kế hoạch thay đổi liên tục và 

cận kề, dẫn đến việc sinh viên không kịp xoay sở, rất bất cập. 

- Thái độ phục vụ 



82 

 

- Bảng điểm không cập nhât kịp thời để đến khi tốt nghiep tụi em gặp nhiều khó khăn  

- Máy móc, thiết bị tại phòng thí nghiệm chưa đầy đủ để phục vụ cho các môn thực 

hành 

- Phòng thí nghiệm khoa công nghệ có quá nhiều thiết bị cũ kỹ. Nên có các phòng 

thực tập chuyên sâu về từng lĩnh vực 

- Khi cần giải quyết vấn đề giữa sinh viên với nhau, bên Đoàn trường giải quyết rất 

lâu và không công bằng 

- Dịch vụ hỗ trợ sinh viên thực hiện các đề nghị giúp đỡ về việc chuyển mã học phần, 

cập nhập điểm vô cùng chậm trễ làm ảnh hưởng đến kết quả và tâm lý của em về 

việc kế họch nhận bằng và làm lễ tốt nghiệp 

- Điều em cảm nhận chưa thật sự hài lòng là ở khâu tư vấn chọn ngành. Nếu đối với 

một sinh viên đã biết mình chọn ngành nào khi vào đại học thì quá đơn giản. còn 

đối với một số bạn thì không biết mình nên chọn ngành nghề nào để phù hợp thì các 

anh chị đi trước nên có phương pháp tư vấn định hình về lĩnh vực đó vd như học 

ngành này thì sau khi ra trường bạn sẽ làm một số công việc như abc chẳng hạn; 

việc tư vấn một cách thực tế và chân thành sẽ giúp rất nhiều bạn không phải lãng 

phí thời gian 4 - 5 năm để học một nghành mà bản thân mình còn không biết là như 

thế nào  

- Nội dung chương trình đào tạo 

- Giờ thực hành còn quá ít 

- Thông tin của khoa bao gồm các thông báo, ghi chú, lịch thi, công bố các thông tin 

bảng điểm rất sát hạn cuối kiến việc thực hiện các công việc tiếp theo gặp khó khăn 

cho sv. 

- Gắn thêm wifi cho phòng thí nghiệm 

- Đường đi vô CS3 còn nhiều ổ gà, phòng thí nghiệm khoa công nghệ chưa có wifi 

- Khó khăn không cần thiết khi hoàn thành đề tài tốt nghiệp. 

- Giáo viên 

- Các thông báo thường sát ngày thực hiện và thường xuyên thay đổi, ít chốt chính 

xác một lần 

- Sau đợt thi lần 2 học kì 2 năm thứ 4, nhà trường cập nhật điểm chậm làm cho em bị 

đưa vào danh sách tốt nghiệp bổ sung ạ 

- Cơ sở vật chất 

- Đa số học sinh chưa thấy rõ được tính thực tiễn của từng môn học.  

 

 Khoa Công nghệ thông tin. 

- Học xong môn thầy quang (architecture) không biết mình nắm được gì, chưa thể 

nào mường tượng nó ra làm sao, không biết thầy có đủ trình độ để dạy môn này hay 

không, thầy kêu môn rất khó xong thầy dạy chả hiểu gì, đồ án cũng chẳng liên quan. 

- Xây dựng lại hệ thống đăng ký môn học cho các em khóa sau không phải mỗi lần 

đăng ký là chờ quá lâu.  

- Năm thứ 3 bị thầy Minh phó khoa CNTT và cô Thoa làm khó dễ việc tổ chức chương 

trình ITS dẫn đến không thể tổ chức vì khoa muốn làm chương trình riêng. 
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- Một số phòng lớn nhiều người không được gắn máy lạnh 

- năm đầu học CS1 leo thang rất là mệt, mệt nhưng phòng không có điều hoà, có 

những môn chuyên ngành học xong không biết mình đã học là chưa - đặc biệt là 

môn architecture 

- Các giờ học trong thời khóa biểu đôi khi được sắp xếp không thuận lợi cho tôi 

- Giải quyết đăng ký học phần còn lâu, chưa rõ ràng 

- Các môn học không phù hợp với những sinh viên ra trường  

- Điểm số 

- Bộ phận quản lý điểm các môn học còn mắc nhiều lỗi. 

- Môn học chính trị & lý thuyết 

- Học phí 

- Phòng ban của trường 

- Thông báo còn nhiều thiếu sót 

- Có một số môn thật sự không biết học để làm gì, thầy cô quăng slide và bắt đọc và 

cũng không biết thầy cô đó có thật sự đủ trình độ để đi dạy hay không (thầy Quang, 

thầy Thanh) 

- Chia nhóm capstone theo phương thức tự chọn nhóm, dẫn đến mất cân bằng, có 

nhóm quá giỏi, có nhóm quá tệ 

- Chương trình học có rất nhiều môn lý thuyết, ít môn kỹ năng 

- Giảng dạy 

- Nhân viên văn phòng cho khoa CNTT thái độ cực kì không tốt, em mỗi lần xuống 

HUB là em sợ hãi 

- Những môn học không liên quan về chuyên ngành  

- Một vài thầy cô giáo chuyên môn đào tạo chưa tốt 

- Sinh viên chưa được giảng dạy các kiến thức đủ phức tạp so với các nhà tuyển dụng 

yêu cầu trong thực tế. 

- Một số thủ tục hơi mất thời gian. chương trình học không liên kết với thực tiễn nhiều 

lắm 

- Nhiều quyết định trường chưa rõ ràng làm nhiễu thông tin sai lệch 

- Cơ sở vật chất cũ trước khi trùng tu còn tệ và cũ kỹ 

- Thang máy 

 

 Khoa Du lịch 

- Cần thay đổi về việc cung cấp thông tin và thông báo thông tin với sinh viên, vì thay 

đổi liên tục khó sắp xếp 

- Cần nhanh chóng việc sửa điểm cho sinh viên như: "thiếu cột điểm, đánh sai điểm..." 

- Bổ sung thêm tín chỉ môn chuyên ngành, thực hành  

- Nhà trường cần lắng nghe ý kiến của sinh viên  

- Thực hành nhiều vào/ môn thực hành mà toàn dạy lí thuyết và bắt tưởng tượng 

- Cần có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, học hỏi các môn học chuyên ngành ở năm 

3-4.  

- Kiểm tra chất lượng giáo viên 
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- Bỏ bớt các môn không thực tiễn 

- Thời gian chuyển tiền học bổng hoặc giảm học phí cần nhanh chóng hơn 

- Nhà trường cần phải phân bỏ lịch học hợp lý hơn.  

- Tuyển dụng giảng viên chất lượng cao đồng thời bổ sung thêm thời gian thực hành 

để sinh viên thành thạo kỹ năng ngay khi cần  

- Các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên cần nhanh chóng hơn, thời gian phản hồi còn chậm 

- Ký túc xá của trường chưa đáp ứng được nhu cầu. sinh viên năm 4 đã không được 

phép ở nữa đây là điều rất buồn đối với sinh viên năm 4 như tụi em 

- Hầu hết tất cả môn học chỉ 30 giờ dạy, quá ít so với cam kết đầu năm là 45 giờ / 1 

môn. với lượng kiến thức quá chung + thời gian học ít dẫn đến hiệu quả & chất 

lượng dạy thấp. Ngoài ra với môi trường ít cạnh tranh giữa sinh viên & môi trường 

học thuật của CLB chưa được đầu tư xứng đáng thì việc thu hút những bạn có 

mindset "go global" & "be global" rất khó. hãy tăng chất lượng đầu ra cao hơn để 

tăng tính cạnh tranh nhiều hơn, đặc biệt ngôn ngữ & mindset là 2 yếu tố yếu nhất 

của sinh viên văn lang đang gặp phải, so với những trường khác. 

- Nhà trường cần lắng nghe ý kiến của sinh viên nhiều hơn 

- Đảm bảo quyền đóng góp ý kiến đối với những hành động có ảnh hưởng trực tiếp 

lên quyền lợi sinh viên. 

- Bộ phận hỗ trợ sinh viên cần được cải thiện. xử lí và giải đáp nhu cầu của sinh viên 

nhanh chóng hơn 

- Chưa được sự dụng hết khuôn viên của cơ sở 3  

- Chính sách hỗ trợ học phí mùa dịch không đúng như ban đầu đưa ra 

- Lý thuyết nhiều nhưng kỹ năng chuyên môn của ngành học còn hạn chế 

- Cầu thang bộ cơ sở 3 quá nhỏ 

- Chưa rõ ràng về vấn đề hỗ trợ học phí cuối năm 4, mức học phí chưa xứng đáng với 

chất lượng giảng dạy tại học kỳ 2 năm 4  

- Giải quyết hành chính lâu  

- Phòng Kế toán dịch vụ không tốt 

- Chỉnh sửa điểm, hỗ trợ sinh viên còn chậm. 

- Còn ít các CLB, hoạt động về năng khiếu như văn nghệ, mỹ thuật, thể thao. các 

chương trình, hoạt động hiện tại chưa hấp dẫn được sinh viên. 

- Thái độ và cách giải quyết những sự cố giữa sinh viên và khoa chưa phù hợp 

- Điều em không hài lòng nhất là trong thời gian học tập, khóa em là khóa được nhà 

trường sắp xếp lịch học nên thụ động trong thời gian và gây khó khăn khi muốn vừa 

đi học vừa muốn kiếm thêm thu nhập cho bản thân vì khi đó có những gia đình 

không mấy khá giả về mặt tiền học. 

- Xử lí và giải quyết vấn đề rất lâu và phức tạp. không quan tâm đến vấn đề đang khó 

khăn của sinh viên 

- Đường vào CS3 

- Bên cạnh đó có một số giảng viên dạy cho có.  

- Giải quyết vấn đề, thắc mắc của sinh viên lâu. thông báo chậm. thái độ của cán bộ, 

nhân viên văn phòng không thân thiện 
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- Điểm rèn luyện  

- Giải quyết các vấn đề cho sinh viên còn nhiều khuất mắc 

- Thông tin về học tập, về trường lớp đều chậm trễ.  

- Tiến độ giải quyết hơi chậm một chút từ khoa 

- Các phòng ban làm việc chưa được nhanh chóng 

- Đôi lúc trường thông báo trễ không sắp xếp được lịch  

- Thái độ nhân viên văn phòng (nhất là phòng Kế toán) 

- Chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề, trả lời thắc mắc của sinh viên  

- Thông báo và các chỉ thị được thông tin tới sinh viên chậm trễ và không chắc chắn. 

- Môn chuyên ngành quá ít giờ 

- Trường không lắng nghe ý kiến của sinh viên trước khi đưa ra quyết định 

- Giải quyết vấn đề liên quan đến tiền bạc (trừ đóng học phí) rất lâu, thậm chí không 

giải quyết. ví dụ điển hình nhất là việc hoàn học phí cho sinh viên k22d vẫn chưa 

được giải quyết triệt để 

- Chất lượng giảng dạy chưa cao 

- Chưa hỗ trợ tốt cho sinh viên 

- Không hài lòng về sắp xếp thời khóa biểu học tập 

- KTX chưa được đầy đủ tiện nghi 

- Nhiều trường hợp thay đổi liên tục thông tin làm sinh viên nắm bắt không kịp. 

- Cần thay đổi thêm về phương pháp giảng dạy 

- Giải quyết các vấn đề về giấy tờ và tài chính 

- Cộng tác sinh viên của khoa 

- Phải chờ thang máy quá lâu 

- Các thầy cô ở bộ phận văn phòng nói khá nhỏ, có vài thầy cô thái độ xem thường 

sinh viên.  

- Bãi xe vào ngày học luôn trong tình trạng kẹt cứng. Gửi xe và lấy xe tốn rất nhiều 

thời gian vì các chốt quẹt thẻ ítl, luôn ùn tắc  

- Không có thông báo rõ ràng. Khoa và nhà trường hay có những thông báo cận ngày, 

khiến sinh viên không thể sắp xếp được thời gian 

- Một số thủ tục còn rườm rà, không linh hoạt, mất nhiều khâu và thời gian. Trang 

học online không đầy đủ các môn, cập nhập chậm, hỗ trợ k21 trở lại kém.  

- Chưa đi sâu về thực hành kĩ năng ngành 

- Các dịch vụ hỗ trợ còn chậm 

- Bảo vệ bãi giữ xe 

- Phải chờ thang máy quá lâu, nhưng có một số buổi học kẹt cả thang máy lẫn thang 

bộ. khi trường đưa ra thông báo đôi khi có hơi chậm và phải update lại vài lần 

- Vệ sinh 

- Có nhiều môn mới mà các em khoá dưới được học, còn K22D thì không. 

- Thái độ của một số cán bộ hỗ trợ sinh viên ở tầng hub toà LV không mấy vui vẻ 

nhiệt tình 

- Danh sách phòng thi, lịch thi 
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- Thủ tục giải quyết các vấn đề về tiền học, tiền học bổng, ... vẫn còn nhiều trục trặc/ 

thái độ của thầy cô ở phòng giáo vụ rất khó chịu khi sinh viên đến xin học lại hoặc 

giải quyết các vấn đề khác / đoạn đường đi đến cơ sở 3 của trường còn nhiều khó 

khăn (ổ voi, nước ngập, đường kênh mương không có barier, mùi thải ra của khu 

dân cư nuôi gia cầm gần khu vực trường học) 

- Vấn đề thông tin đưa tơi sinh viên chậm, trong thời gian dịch bệnh học online thông 

báo sẽ được giảm 20% tiền học phí nhưng tới giờ vẫn không thấy hỏi tới thì kêu 

chưa giải quyết, thông tin thay đổi liên tục cập nhật chậm. 

- Việc lựa chọn sinh viên tiêu biểu (viết tắt là svtb) của trường vẫn chưa tốt trong việc 

đánh giá đúng năng lực sinh viên dựa trên 2 yếu tố chính là "năng lực trong học tập" 

& "hoạt động ngoại khóa". việc lựa chọn quá cảm tính dựa trên các bạn trong lớp 

bầu chọn (vòng chọn 20% sinh viên vào vòng tiếp theo)  

- Thái độ của phòng kế toán trong 3 năm học 2016-2019 

- Các thầy cô làm việc ở văn phòng hành chính còn có thái độ khó chịu, nặng lời với 

sinh viên. ngoài ra ở năm 4, một số giảng viên bộ môn chưa thật sự quan tâm và giải 

đáp các thắc mắc của sinh viên, cũng như theo sát sinh viên trong quá trình thực 

hiện bài tập. 

- Ban quản lí và các khoa cần thống nhất ý kiến để truyền đạt cho sinh viên. quản lý 

khoa cần giám sát chặt chẽ, tránh trường hợp bộ phận quản lí sinh viên đôi co, bình 

luận tranh cãi trên mạng xã hội với các sinh viên 

- Hỗ trợ sinh viên học phí lúc dịch covid không đúng như thông báo, không thể giải 

đáp thắc mắc sinh viên. vẫn chưa đưa ra được hướng giải quyết trong hơn 2 tháng 

qua 

- Cách giải quyết các vấn đề của sinh viên quá lâu và phải qua nhiều phòng 

- Trường đông 

 

 Khoa Kế toán – kiểm toán 

- Thư viện nên cho mượn sách tiếng anh 

- Sắp xếp lịch học các môn liên quan đến nhau hợp lý hơn để sinh viên dễ nắm bắt 

kiến thức hơn 

- Nhanh chóng hơn trong việc giải đáp thắc mắc 

- Thay đổi quy cách đào tạo và làm việc 

- Cần lắng nghe sinh viên 

- Vấn đề đề thi và điểm, bài kiểm tra  

- Khi có thông tin chính xác về một vấn đề nào đó rồi hẵng đăng lên cho sinh viên, 

không để sinh viên hoang mang 

- Sắp xếp lịch học phù hợp hơn 

- Cần hỗ trợ trả lời vấn đề sinh viên thắc mắc thông qua email, các phương tiện khác 

nhanh chóng hơn 

- Thang máy nhỏ, bất tiện cho những bạn học ở lầu cao. 

- Sắp xếp các môn học hợp lý hơn  

- Học bổng quá ít  
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- Lịch học san sát nhau phân đều mỗi ngày, đi học hơi mệt. nhân viên giữ xe có thái 

độ không tốt 

- Ký túc xá quá xa trường  

- Học bổng chậm, xếp lịch hay bị trùng lớp sắp học với lớp thi 

- Điểm thi cập nhật chưa nhanh 

- Bảo hiểm tai nạn bị cô Phạm Thị Nga nộp trễ và em không nhận được hỗ trợ của 

bảo hiểm, vấn đề này cử lý như thế nào ạ 

- Rớt môn Quốc phòng 

- Giải quyết vấn đề cho sinh viên còn quá lâu 

- Có một số thầy cô không nhiệt tình 

- Không có khu vực ngồi cho SV nghỉ trưa hay ăn uống 

- Chất lượng và cách trường làm việc với sinh viên 

- Cập nhật chậm lịch thi 

- Chưa rèn luyện được khả năng tiếng anh 

- Thang máy chờ lâu 

- Bảo vệ,  

- Thay đổi giờ giấc rất nhiều. sinh viên không phải lúc nào cũng rảnh để theo ý nhà 

trường. 

- Thái độ của nhân viên nhà trường nói chung và đặc biệt là cán bộ nhân viên phòng 

đào tạo, kế toán... 

- Quá đông 

- Chưa thật sự lắng nghe được nhiều mong muốn của sinh viên 

- Trường xếp lịch học từ 7h sáng tới 12h trưa tại CS3. nhưng 15h30 mới có lịch học 

tiếp ở cơ sở 2, em nghỉ ở ngoài (chỗ sàn gỗ) thì chú bảo vệ không cho. bảo vô phòng 

học nghỉ. nhưng 13h là phòng bắt đầu full sinh viên rồi. em đâu thể nghỉ ở đó được. 

mà nhà em lại quá xa. mong nhà trường có hướng giải quyết tốt hơn.  

- Có một số thầy cô được mời về giảng dạy không nhiệt tình giải đáp thắc mắc sinh 

viên, không đào sâu, nói cho có 

- Không lắng nghe ý kiến góp ý của sinh viên 

- Một số ít giảng viên chưa lắng nghe ý kiến sinh viên 

- Phòng học chói 

- Thủ tục giải quyết các chế độ vẫn chưa nhanh  

- Thông báo lịch trình gấp rút 

- Chậm giấy tờ 

- Đường đi còn hơi xấu khi vô trường 

- Thời gian không linh động 

- Thông tin lịch thi quá sát ngày thi 

- Vấn đề miễn giảm học phí có thắc mắc qua email thì không trả lời, nhà trường cần 

xem xét lại 

- Thang máy 

- Lễ tốt nghiệp không được mời đầy đủ cha mẹ và người thân tham gia. em biết là 

tình hình dịch bệch đang phức tạp, nhưng quá trình học 4 năm thì ai cũng mong 
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muốn chia sẻ niềm vui cùng thân nhân mình. mong trường xem xét nguyện vọng 

của sinh viên 

- Học phí 

- Chỗ để xe rất khó khăn cho việc ra về, bảo vệ xếp xe rất sát khiến việc lấy xe mất 

nhiều thời gian. Kẹt tháng máy  

- Khoa giải quyết vấn đề khá lâu, không được hồi đáp mail thắc mắc 

- Thời gian học chưa dàn trãi 

- Xe buýt chưa đi qua được cổng sau trường  

- Rớt môn 

- Học những môn không liên quan gì đến ngành quá nhiều  

- Có bằng tốt nghiệp hơi lâu 

 

 Khoa Kiến trúc 

- Thang máy 

- Một số thầy cô vì vấn đề cá nhân, bất đồng quan điểm dẫn đến ảnh hưởng chất lượng 

giảng dạy sinh viên. 

- Đào tạo vẽ máy cho sinh viên còn quá ít và sơ sài 

- Vì lúc học CS1 chưa được tu sửa nên chưa được hài lòng về cơ sở vật chất của nhà 

trường lúc đó 

- Công tâc quản lý 

- Cơ sở vật chất 

- Một số đồ án đi trước lý thuyết nên không hiệu quả. Cần có thêm một vài buổi 

chuyên đề trước những đồ án nặng như bệnh viện. hệ thống đồ án nên đa dạng về 

thể loại và đồng bộ giữa các khóa để có thể đồng bộ đầu ra. 

- Hình thức thông báo  

- Tới khi ra trườg mới được trải nghiệm mong ước năm nhất về chất lượng học 

- Các thầy cô giảng dạy rất có tâm nhưng các nhân viên ở trong văn phòng khoa rất 

khó tính 

- Đôi khi có những cán bộ nhân viên có thái độ không tôn trọng sinh viên 

- Cơ sở 1 

- Xủ lý vấn đề ý kiến sinh viên không triệt để 

- Việc hỗ trợ sinh viên từ văn phòng khoa khá có vấn đề 

- Đồ án chồng đồ án 

- Phòng học 

- Các thông báo đổi liên tục và k có kế hoạch cụ thể 

- Giải quyết vấn đề hỗ trợ xã hội chưa rõ ràng, hay thay đổi mà khoa không thông 

báo kịp lúc để cập nhật 

- Thời gian học và đồ án quá tải 

- Khoảng nghỉ giữa các đồ án 

- Sinh viên không chủ động được giờ giấc trong việc học mà phải phụ thuộc vào nhà 

trường 

- Thư viện chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của sinh viên được thoải mái 
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- Nhân viên bảo vệ cơ sở 3 

- Cảm thấy bị phân biệt khi sv CS 1 qua CS3. Các thông tin từ khoa kiến trúc từ 

trường cập nhật chậm. khoa kiến trúc không rỏ ràng và chậm trể trong các thông tin 

hổ trợ sinh viên (ví dụ: vay vốn sinh viên...)  

- Một số thông tin trường đưa xuống sinh viên chậm trễ, xử lý gấp gáp. và mình hoàn 

toàn không đồng ý với việc tổ chức lễ tốt nghiệp với số người thân là 2. Trước đó 

trường đã cho khảo sát người thân tân khoa và cho xác nhận tham gia. rồi sau nhà 

trường lại quyết định 2 người thân. đồng ý là trong tình hình dịch nên nhà trường 

cũng theo nhà nước, nhưng mình vẫn mong 1 lễ tốt nghiệp trọn vẹn hơn cho chặng 

đường 5 năm, nếu trường quyết định số người thân tham gia ngay từ đầu thì có lẽ 

mình đã “không xác nhận” tham gia lễ tốt nghiệp rồi.  

- Sắp xếp thời khóa biểu 

- Cơ sở vật chất 

- Quá trình dạy 

- Kỹ năng sử dụng phần mền và tiếng anh chưa đủ tốt 

- Giảng viên Văn Tấn Hoàng mang suy nghĩ không cần tiền nên không có sự ràng 

buộc trách nhiệm đối với sinh viên. kiến thức giản viên tốt nhưng việc chấm điểm 

thì mang thù hằn cá nhân vào. 

- Cô công tác hỗ trợ sinh viên văn phòng khoa kiến trúc chưa hỗ trợ tốt cho sinh viên 

- Học phí quá cao so với chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất. 

- 1/ thái độ của cô Nguyễn Thu Thảo hỗ trợ sinh viên khoa Kiến trúc đối với sinh viên 

=> nên đuổi và đổi người.2/ phòng đào tạo và kế hoạch tổ chức giảng dạy làm việc 

quá tệ, không quy củ, không logic, kế hoạch tổ chức các chương trình học rối loạn 

làm sinh viên rất khó năm bắt. 3/ tương tác giữa nhà trường và sinh viên qua email, 

web còn rất yếu và rối, thông tin không rõ ràng. 4/ chương trình học lỗi thời không 

phù hợp với nhu cầu thị trường việc làm hiện tại (ngành kiến trúc) 

- Chất lượng dịch vụ trong trường 

- Cơ sở thể dục thể thao 

- Công tác quản lý sinh viên chưa đủ nghiêm khắc. sinh viên trốn tiết nhiều ảnh hường 

đến sinh viên khác. 

- Không được học CS3 

- Sự chậm trễ trong việc khắc phục các bê bối trong vấn đề học tập. tính không nhất 

quán so với các đợt khảo sát lấy ý kiến sinh viên. 

- Nhà vệ sinh 

- Học phí 

- Về nội bộ trong khoa 

- Các cơ sở học tập cách nhau quá xa. 

- Trường xấu 

- Gửi xe xa 

- Đăng ký môn học tại phòng đào tạo,  

- Cách chấm điểm đồ án (chấm chéo) chưa thực sự hợp lí. 

- Chỗ gửi xe bên cơ sở 1 chưa thuận tiện.  
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- Thông tin từ khoa đưa đến sinh viên chưa được nhanh 

- Không có máy lạnh 

- Chương trình học còn thiếu thực tế 

- Chương trình đào tạo quá dài (5 năm) nhưng để áp dụng vào thực tế khi đi làm lại 

không nhiều. 

- Cơ sở vật chất 

- Chương trình học còn nhiều bất cập. 

- Chất lượng chương trình đào tạo 

- Sinh viên kiến trúc cùng các ngành khác đang học tại cơ sở 1 thiếu chỗ nghỉ trưa, 

mong nhà trường hỗ trợ 

- Nhiều môn không hợp lý 

- Sự đa dạng về đồ án 

- Thái độ cán bộ tiếp ý kiến sinh viên 

- Thư ký khoa 

- Một số giảng viên chưa có thái độ tôn trọng và lặng nghe sinh viên 

- Không có chuyên đề tâm lý 

- Một vài giáo viên chưa có chuyên môn/có tâm  

- Một số môn học còn dạy qua loa chưa sâu sắc 

- Lý thuyết không ứng dụng 

- Cơ sở phòng học 

- Các lịch trình tổ chức giảng dạy, đào tạo và sinh hoạt được cập nhật chậm.  

- Các thông báo thay đổi cận thời gian 

- Chấm điểm nhiều bất cập 

- Nội dung giảng dạy chưa thực tế 

- Nhiều môn hàn lâm phí phạm thời gian 

- Web trường cập nhật thông tin chậm 

- Có những môn học không thật sự quan trọng khi đi học và ra làm lại không ứng 

dụng 

- Phòng học nhỏ và nóng 

- Họa thất hơi nóng. 

- Không có bãi đỗ xe 

- Các trang thiết bị  

- Thầy Tú 

- Trường nên có kênh mạng thông báo cho từng khoa. những thứ như lịch thi, học lại 

đôi khi thay đổi nhưng chỉ dán 1 tờ giấy trên bảng thông báo trước văn phòng khoa. 

như vậy rất khó để sinh viên cập nhật và hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp. xin cám 

ơn. 

- Dịch vụ hỗ trợ sinh viên chưa thỏa mãn được sinh viên 

- Ít trải nghiệm thực tế 

- Cơ sở vật chất (CS1 cũ) 

- Lắng nghe thêm về ý kiến của sinh viên khoa, có thái độ tích cực hơn trong việc giải 

quyết vấn đề của sinh viên 
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- Thông báo sớm các hoạt động yêu cầu chứ không phải sát ngày mới báo 

- Cập nhật lịch trình và thời khoá biểu nhanh, rõ ràng. Nhân viên phòng đào tạo vui 

vẻ và nhiệt tình hỗ trợ sinh viên hơn. 

- Nâng cao chất lượng giảng dạy bằng cách chọn lọc giảng viên, lắng nghe ý kiến của 

sinh viên và xử lý các vấn đề nhanh, tốt hơn nữa. 

- Thay thế giảng viên không tâm huyết, ví dụ giản viên Văn Tấn Hoàng.  

 

 Khoa Kỹ thuật 

- Lắng nghe nguyện vọng của sinh viên nhiều hơn. 

- Phòng thực hành khoa nhiệt lạnh 

- Mong nhà trường cập nhật bảng điểm thi nhanh nhất trên web 

- Tạo sự công bằng cho sinh viên. tránh việc giáo viên lợi dụng quyền lợi, cho điểm 

cảm tính. 

- Tất cả trừ trường đẹp 

- Thời gian học không rõ ràng 

- Căn tin còn lỗi thời. 

- Chưa được thực hành nhiều 

- Chưa có nhiều mô hình giảng dạy 

- Nhiều kiến thức lan man 

- 1 số giảng viên giảng bài rất chán, đặc biệt là môn thiết kế hệ thống điều hòa không 

khí, chỉ học 1 phòng còn lúc làm 1 tòa nhà rất khác biệt, nếu thầy mỹ không chỉ lại 

thì không thể làm đồ án tốt nghiệp. 

- Nhà vệ sinh dơ 

- Đào tạo chưa sâu, ra ngoài làm giam hồ hành bầm dập 1 thời gian mới giỏi lên được. 

- Môn học chưa đi sau vào thực tế công việc bên ngoài đang cần 

- Còn thiếu thốn cơ sở vật chất để sinh viên thực hành thêm 

- Trang thiết bị, phòng học (cơ sở 1).  

- Thái độ cán bộ tại phòng đào tạo 1 số người rất không tốt với sv hay có thái độ nặng 

lời. 

- Vì là em trải qua phần lớn thời gian ở cơ sở 1 nên cơ sở vật chất chưa được tốt và 

khóa của em chưa có nhiều tiết học tiếng anh chuyên ngành 

- Không được chọn chuyên môn riêng: đhkk, lạnh sâu, nhiệt điện... để đào sâu kiến 

thức chuyên môn. 

- Bãi giữ xe chưa được tốt 

- Giáo viên thiên vị, không công tâm, và khá cảm tính. 

- Dịch vụ hỗ trợ sinh viên (tiền miễn giảm chưa thấy trả)  

- Học phí 

- Chưa có phòng thực hành cho sinh viên còn phải đi học nhờ ở trường khác. 

- Thiết bị học chưa đủ 

- Bảo vệ giữ xe CS 3 

- Chưa có phòng thực hành cho sinh viên 
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- Nên đào tạo đội ngũ nhân viên bảo vệ tại nhà giữ xe CS3 về cách giao tiếp nói 

chuyện, thái độ làm việc trước khi cho phép những nhân viên đó làm việc trong môi 

trường giáo dục.  

- Các trang thiết bị còn hạn chế 

- Một số mảng nền tảng/truyền thống sinh viên bị thiếu kiến thức nhiều, cần giúp cho 

sinh viên củng cố lại để phát triển mạnh mẽ với xu hướng 

 

 Khoa Mỹ thuật và thiết kế 

- Nhà trường cần chú trọng chất lượng của phòng tư vấn tâm sinh lý sinh viên, tiếp 

cận nhiều hơn đến suy nghĩ của sinh viên. 

- Đổi giảng viên 

- Chất lượng truyền đạt bài giảng các giảng viên không đồng đều. 

- Sinh viên vẫn chưa nắm chắc kiến thức khi áp dụng vào thực tế làm việc 

- Giảng viên thỉnh giảng chưa chú trọng lắm về giáo trình dạy học 

- Một số giáo viên không công tâm và thái độ giảng dạy không hiệu quả 

- Đôi lúc thông báo trễ 

- Phòng xưởng không đủ thiết bị, thiết bị cũ hỏng 

- Nhiều môn cần đi thực tế khảo nghiệm hơn là lý thuyết 

- Thời khóa biểu năm tư rất trống 

- Trang thiết bị, tài liệu. 

- Chương trình đào tạo, giáo trình lủng củng, không tập trung và hiệu quả  

- Sự sắp xếp các môn học đại cương không hợp lý. 

- Bảo vệ 

- Wifi cơ sở 2  

- Nhiều đồ án cùng lúc 

- Chưa thống nhất một kênh thông báo cho sinh viên, điểm hoặc thi lại đôi khi khó 

biết 

- Giáo án sắp xếp các môn học chưa phù hợp 

- Môi trường bạn bè không thân thiện.  

- Có nhiều môn không cần thiết 

- Phân bổ thời gian của các môn học.  

- Giáo án 

- Cô Hồ Thị Thanh Nhàn - phó ngành nội thất có thái độ thiếu tôn trọng, vu khống 

cho sinh viên. 

- Trước thì thiết bị còn hạn chế. 

- Nên có nhiều giáo viên có kinh nghiệm thực tế của môi trường đi làm giảng dạy. Sẽ 

cho sinh viên kiến thức và cập nhật sát với thực tế. 

- Một số môn học chưa giúp sinh viên bám sát thực tế 

- Bảo vệ ở hầu hết các cơ sở thường có thái độ không tích cực với sinh viên. cần giảng 

dạy nhiều hơn phần thực hành kĩ năng so với lý thuyết, cần thay đổi các môn học 

không liên quan đến nhu cầu học và kỹ năng mà sinh viên muốn hướng tới 

- Giấy tờ, thủ tục phức tạp 
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- Các môn chính trị hơi khó  

- Chương trình học có vấn đề, vắt kiệt sinh viên  

- Quy trình đăng kí học lại hơi phức tạp 

- Mình làm trong đoàn khoa, và mình thấy thủ tục giấy tờ xét duyệt của trường còn 

rườm rà 

- Cách quản lý văn phòng khoa 

- Dạy nhiều môn chưa có tâm 

- Giáo án chưa chất lượng, chưa cập nhật đổi mới của môn cắt may 1,2,3 

- Lịch học chưa hợp lý 

- Đồ án sắp xếp đôi lúc bị quá tải cho sinh viên 

- Cần được tiếp xúc với nhiều giảng viên giảng dạy hơn trong các đồ án để phong phú 

hơn về kiến thức cũng như cách nhìn nhận vấn đề. 

- Có vài giảng viên có những cách hành xử không tốt với sinh viên  

- Giấy tờ, thủ tục phức tạp 

- Wifi cơ sở 2  

- Lớp học nóng 

- Không có lịch học cụ thể trước 

- Cơ sở vật chất (máy móc) 

- Kho sách thư viện 

- Thời gian biểu rất chậm, không thông báo sớm cho sinh viên sắp xếp lịch học và 

làm việc.  

- Một số môn có điểm nhưng có thể có khi thấp, khi cao, nhưng vì sao cao hay thấp 

sinh viên đều không biết, vì không được trả bài nên kết quả thường không rõ ràng. 

ví dụ có sinh viên bị rớt môn, nhưng chỉ biết mình rớt vì không đủ điểm, nhưng 

không biết mình rớt vì lí do gì, sai chỗ nào. 

- Nội bộ lớp học còn nhiều sân si 

- Cái gì liên quan tới tiền cũng giải quyết lâu 

- Một số giảng viên của ngành chưa nhiệt tình, có tâm trong công việc truyền đạt đối 

với sinh viên. 

- Không có chương trình thực tập 

- Trường có đôi lúc không có đủ phòng học cho sinh viên. trường không có chính 

sách hỗ trợ sinh viên ngành thiết kế (đặc biệt ngành thiết kế công nghiệp), một ngành 

tiếp xúc rất nhiều với hóa chất và các chất liệu độc hại. 

- Không có khu vực cho sinh viên nghỉ trưa 

- Cần sửa chữa ký túc xá để sinh viên có chỗ ở mới sạch đẹp hơn 

- Chương trình học của ngành mới nên chưa chắc chắn và đồng đều. 

- Giảng viên thiên vị không công bằng 

- Nhiều thủ tục rườm rà tốn thời gian 

- Mô hình, nội dung chương trình học 

- Lịch học không cố định tại 1 cơ sở 

- Nghỉ quá nhiều 

- Một vài nhân viên phòng kĩ thuật thái độ không tốt lắm  
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- Thời khóa biểu 

- Thang máy khá cũ và nguy hiểm, bãi giữ xe không đủ chứa xe sinh viên (cơ sở 2) 

 

 Khoa Ngoại ngữ 

- Thêm máy lạnh vào các phòng học 

- Thủ tục cần nhanh chóng 

- Kiểm tra chuyên môn/năng lực của giáo viên kĩ hơn 

- Lắng nghe ý kiến của sinh viên. giải quyết vấn đề nhanh chóng. 

- Khâu xử lý vấn đề riêng tại trường còn chậm 

- Nhiều thông báo không rõ ràng, hoặc sinh viên không nhận được thông báo, hoặc 

không thấy thông báo đó trên facebook nên sinh viên không nắm bắt được kịp thời. 

- Chương trình học không áp sát thị trường thực tế, không bổ sung các chuẩn đầu ra, 

các bằng cấp phục vụ thêm cho công việc sau khi tốt nghiệp 

- Đôi khi có vài giấy tờ, vài thông tin (được nói) đăng tải trên facebook nhưng đến 

khi vào tìm thì lại không thấy nên xảy ra sự tình là sinh viên chậm trễ. cần chính 

xác rõ ràng các thông báo hơn 

- Cơ sở vật chất 

- Nhiều vấn đề của sinh viên chưa được xử lí triệt để 

- Phân bố môn học không hợp lí, nên cho những môn cốt yếu học ở năm 2 thay vì 

năm 3. 

- Thái độ cán bộ nhân viên 

- Chỗ ngồi 

- Một số giảng viên còn sử dụng phương pháp dạy cổ hủ, gò bó, đối với các môn học 

như dịch nhưng giảng viên vẫn bắt sinh viên phải dịch y chang như ý của mình, 

chấm điểm gắt gao 

- Chất lượng giảng dạy của 1 vài môn  

- Mong trường lắng nghe ý kiến SV nhiều hơn 

- Việc update điểm 

- Năm 1 còn một vài giảng viên không đủ trình độ để dạy, đặc biệt là ở môn listening 

- Nhân viên phòng kế toán 

- Các phòng ốc trước khi được tu sửa hầu hết đều rất nóng chật chội. 

- Đưa ra thông báo gần ngày thực hiện 

- Không có chỗ nghỉ trưa 

- Thái độ giáo viên, cán bộ nhân viên văn phòng, các kế hoạch thông báo và cách làm 

việc của khoa 

- Bãi giữ xe. các nội quy của trường chưa được áp dụng triệt để (sinh viên ăn mặc 

không đúng khi vào trường: thiếu vải...) 

- Làm việc chậm trễ gây hiểu nhầm của các văn bản, chỉ thị 

- Có vài giảng viên không có trình độ chuyên môn 

- Một số môn học không cần thiết 

- Những thông báo từ khoa và nhà trường còn chậm 

- Một số giáo viên không có phương pháp giảng dạy hiệu quả. 
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- Thời gian học bị rút ngắn nên bài học bị lược bớt 

- Không có cơ hội tiếp xúc nhiều với người nước ngoài. 

- Chất lượng của một số giáo viên 

- Phương pháp dạy online 

- Vấn đề hoàn tiền học do covid 

- Đánh giá quá trình cống hiến chưa khách quan 

- Không bố trí ghế ngồi tại hành lang, và không gian học tập mở như trước 

- Việc sắp xếp thời gian 

- Thái độ một vài cô lao công chưa thật sự thân thiện, đôi khi có phần quá đáng với 

sinh viên 

- Điểm thi chậm 

- Chương trình học chưa thực sự chuyên sâu 

- Cán bộ nhân viên văn phòng làm việc còn chậm. 

- Học online 

- Một số môn kiến thức được giảng dạy quá khô khan, chỉ xoay quanh việc làm bài 

tập, không ứng dụng vào thực tiễn 

- Thi cử thiếu công bằng 

- Không cần có chỉ tiêu đầu ra cho ngành Ngôn ngữ anh 

- Bãi gửi xe của trường 

- Thời gian ôn tập ít 

- Phòng khảo thí  

- Cơ sở 1 xây xong lầu 10 rồi, chợt nhận ra mình chưa lên lầu 10 sống ảo cái đã tốt 

nghiệp  

- Các môn học còn thiếu tính thực hành, chỉ tiêu xét duyệt các danh hiệu của khoa 

nên được điều chỉnh để phù hợp hơn với đặc thù khoa học thuật. 

- Công tác hỗ trợ giấy tờ giải đáp thắc mắc chưa thỏa đáng 

- Học phí chưa phù hợp 

- Chưa được học tại CS3 

- Thái độ của cán bộ, nhân viên khoa ngoại ngữ không thân thiện, rất khó chịu với 

sinh viên. Đặc biệt làm các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ rất lâu và phiền phức. 

- Wesite trường hay bị lỗi, mẫu form khảo sát này cũng bị lỗi nên phải làm khảo sát 

nhiều lần mới được gây mất thời gian  

- Bãi đỗ xe 

- Thời khóa biểu phân bố môn học không hợp lý nên khó đi làm thêm được.   

- Không có giảng viên nước ngoài. cần tổ chức hoạt động ngoài trời để sinh viên tìm 

và tập luyện giao tiếp. kiến thức thương mại của ngôn ngữ anh k22 không chi tiết 

và coi như sinh viên đã biết các kiến thức trong sách và một vài giảng viên chỉ xem 

qua bài học mà không đi sâu vào vấn đề. ký túc xá cách cơ sở 1 quá xa điều cho sinh 

viên đi bus và xe; và nội thất cần được cải thiện (quạt, đèn, giảm số lượng người ở 

vì phòng quá nhỏ). ký túc xá đuổi sinh viên k22 ra trước một năm và thông báo 

trong hè lúc nhiều sinh viên đang ở dưới quê nghỉ hè.  

- Học phí hơi đắt 
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- Cơ sở vật chất 

- Thái độ hỗ trợ của nhân viên các phòng ban liên quan đến việc giải đáp thắc mắc 

cũng như giải quyết các vấn đề cho sinh viên chưa chuyên nghiệp. chương trình 

giảng dạy có một số môn không thiết thực, không áp dụng được vào thực tế. 

- Nhà trường hay đưa ra thông báo hơi chậm, đôi khi sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu lầm. 

tuy nhiên nhà trường đã thực sự lắng nghe sinh viên nên em thấy rất hài lòng 

- Một số giảng viên chưa nhiệt tình trong công tác giảng dạy 

- Các môn học chuyên ngành không đảm bảo tính thực tế, khó áp dụng khi đi làm và 

một số môn học mang tính chất quá lý thuyết và một số giảng viên có các dạy không 

gây hứng thú. bên cạnh đó, các hoạt động của khoa đủ gây sức hút với sinh viên 

- Vấn đề giải đáp thắc mắc chưa đc thoả mãn 

- Chuyên ngành 

- Khoa chưa có chương trình liên kết nước ngoài cho ngành tiếng anh thương mại 

- Giá cả của căn tin không phù hợp với túi tiền sinh viên cho lắm.  

- Điều làm em hơi thất vọng về trường đó là trường hay đưa ra những thông báo 

không có tính chính xác tuyệt đối, hay thay đổi quyết định bất chợt. ví dụ như việc 

chuyển trường về cơ sở mới, thông báo lịch học, vvv 

- Thiếu các khoá kỹ năng mềm 

- Làm khảo sát mà bắt điền thông tin, muốn phúc khảo thì nhà trường không cho còn 

người hỗ trợ thì đổ cho sinh viên k học hành nên mới đạt điểm kém 

- Phương pháp dạy 

- Làm việc chậm trễ gây hiểu nhầm của các văn bản, chỉ thị 

- Chất lượng giảng dạy cuả một vài môn học 

 

 Khoa Quan hệ công chúng – Truyền thông 

- Nhà trường cần phải lắng nghe sinh viên nhiều hơn, đặc biệt ở những ngày lễ chung 

(dời lễ tốt nghiệp) 

- Cần bổ sung công tác khai vấn hướng nghiệp cho sinh viên 

- Cần nắm bắt tình hình sinh viên, giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên, thông báo kịp 

thời và cụ thể cho sinh viên chứ đừng làm xong mới thông báo 

- Bảo vệ không cho sinh viên vào trường khi cần vào trường có việc, có thể giữ lại 

cmnd vì có việc rất gấp nhưng không cho còn thái độ, vẫn còn nhớ câu ra trường rồi 

thì ra luôn đi vô đây làm gì! 

- Wifi chậm, việc mượn phòng để sinh hoạt câu bộ còn bị hạn chế. 

- Vài môn có nội dung giống nhau. khoa không chia chuyên ngành nên có những môn 

mình không phải định hướng của mình nhưng vẫn phải học.  

- Quá trình xử lý công việc với sinh viên còn chậm.  

- Lễ tốt nghiệp lần này, trường quay xe gấp quá. Lúc đầu được thông báo được mời 

nhiều người đến trường nên em mới chọn tham gia, sau đó thì trường bảo chỉ được 

có 2 người vào trường. 

- Chương trình học cũ kỹ  
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- Các cô ở phòng hành chánh cơ sở 1 - số 45 nguyễn khắc nhu rất thường khó chịu 

với sinh viên, dù sinh viên nói chuyện lịch sự.  

- Bố trí lịch học và phòng học chưa phù hợp ở một số học kì 

- Phần thưởng, học bổng trả lâu 

- Chất lượng môn học bị ảnh hưởng bởi quy mô, tín chỉ. 

- Một số môn học không cần thiết, chưa áp dụng được thực tế 

- Chương trình đào tạo của khoa dành cho khóa k22 

- Đường đi vào CS3 

- Mãi tới năm cuối khi chỉ còn trông chờ cái lễ tốt nghiệp nhất thì trường lại làm em 

đau lòng nhất, biết là trường cố gắng tổ chức nhưng trường chưa có lắng nghe ý 

kiến và mong muốn của sinh viên hay chưa? bản chất trường chỉ làm theo mọi thứ 

rồi mới hỏi sinh viên sau, như bị áp đặt và không có sự lựa chọn? 

- Giảng viên chủ nhiệm 

- Nhiều thầy cô không dạy đúng chuyên môn 

- Cách anh/chị văn phòng nên có thái độ vui vẻ hơn.  

- Các thủ tục hành chính, các dịch vụ hỗ trợ (đăng ký học, cấp bảng điểm, phúc khảo 

điểm…), giải quyết các chế độ của nhà trường còn rườm rà, nhiều thủ tục gây bất 

lợi cho những sinh viên nhà ở xa 

- Thời gian xử lý phản ánh chậm 

- Web trường thường xuyên cập nhật điểm chậm và sai. 

- Các thông tin khi thông báo đến sinh viên đều bị gấp rút  

- Sinh viên học môn tổ chức sự kiện nhưng vì lý do nào đó, chúng em lại không được 

tổ chức sự kiện. 

- Đoàn - hội, về việc xét kết nạp đảng cho sinh viên. 

- Không hài lòng một số môn học giảng dạy không hiểu  

- Thông tin tốt nghiệp cuối năm không chính xác, thay đổi quá nhiều lần.  

- Giảng viên chủ nhiệm lớp chưa có nhiều hỗ trợ đối với SV 

- Em không hài lòng về việc có nhiều giáo viên còn lãng phí nhiều giờ học. Trường 

chưa tạo môi trường cho tụi em thực hành. trường chưa lắng nghe ý kiến của sinh 

viên (ví dụ việc tổ chức lễ tốt nghiệp) 

- Ít được thực hành. 

- Tại sao môn tổ chức sự kiện lại không cho làm sự kiện? 

- Chương trình học thay đổi liên tục và cần lắng nghe sinh viên hơn, đặc biệt là môn 

tổ chức sự kiện của k22 

- Tuy nhiên, sinh viên khóa k22 không được học đúng theo chương trình của bộ môn 

sự kiện (khoa pr không hỏi/không lắng nghe và quan tâm ý kiến sinh viên). vậy, 

môn tổ chức sự kiện là môn không mấy quan trọng trong nghề pr ạ? 

- Có nhiều môn học chỉ để đủ tín chỉ 

- Đầu tiên là việc tổ chức truyền thông các thông tin của nhà trường đôi khi gây bất 

bình trong cộng đồng sinh viên của trường. thứ hai, một số giảng viên có cách cư 

xử thiếu tôn trọng sinh viên, không kiềm chế được cảm xúc riêng cũng như giáo án 

lên lớp không cung câp kiến thức một cách tối ưu. 
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- Thời gian không được tự chủ. 

- Các môn quan trọng, liên quan đến kỹ năng chuyên ngành không được truyền tải tối 

đa, sinh viên thiếu kỹ năng khi đi làm 

- Thông báo thường cận ngày mới tới được tới sinh viên. công tác tư vấn, giải đáp 

thắc mắc cho sinh viên chưa tốt... 

- Chất lượng nội dung giảng dạy: cần thực tiễn, đánh giá hiệu quả hơn 

- Không dạy chuyên sâu về chuyên ngành như bạn đầu nhà trường đã nói.  

- Có vài môn học chưa thật sự cần thiết. cách giảng bài khá nhàm chán 

- Chưa có thời gian cho các buổi ngoại khoá về chuyên ngành học. 

- Tất cả các thông báo của trường đều khá cập rập, sát kế hoạch. Riêng là sinh viên 

k22, em khá thất vọng về cách tổ chức lễ tốt nghiệp của trường trong năm nay khi 

trường vẫn cố gắng tổ chức trong thời gian nhạy cảm rồi bảo là không ép sinh viên 

tham gia, có quyền lựa chọn, em chẳng thấy quyền lựa chọn ở đâu hết ạ. Em mong 

là sau này các kế hoạch của trường không quá cứng ngắc mà sẽ linh hoạt hơn để 

giải quyết được những sự kiện có tính chất lớn và quan trọng với đời sinh viên như 

thế này.  

- Không có bộ phận hỗ trợ sinh viên thật sự tốt (đăng kí học lại, thông báo những thứ 

cần thiết) tiếng anh đào tạo không tốt 

- Học và thi học kì thì tên không có trong danh sách lớp, mất toàn bộ điểm. sau khi 

báo cáo lên khoa được yêu cầu tự liên hệ với giáo viên bộ môn và tự chứng minh 

điểm số 

- Nhiều môn kiến thức lý thuyết quá, không dùng được khi ra làm 

- Các môn học phân bổ chưa hợp lý trong 4 năm, có một số môn trùng lặp về nội 

dung, môn tổ chức sự kiện không được thực hành 

- Thang máy quá ít khi số lượng học sinh lớn 

- Mảng tiếng anh học ở trường không bổ ích ạ. Giảng viên siêu chán 

- Chương trình học (nhiều môn học) không phù hợp với thực tiễn, chưa đào sâu... 

- Hồi năm 2 em chưa rõ các bước cần làm khi giáo viên nhập sai điểm nên thay vì lên 

khoa, em liên lạc trực tiếp với giảng viên môn học đó rất nhiều lần và có trình bày 

2-3 lần với giáo viên chủ nhiệm, nhưng cuối cùng vẫn mất oan 2 điểm thi cuối kì, 

cuối năm, tbtl của em là 7.92, em thấy rất tiếc và buồn vì năm đó đã bỏ qua luôn. 

em chỉ chia sẻ 1 chút vấn đề làm em tiếc nuối và hơi buồn vì thầy ấy hơi thiếu trách 

nhiệm chứ không muốn ảnh hưởng đến thầy cô nào ạ. còm về chất lượng đào tạo 

của nhà trường, em không có điểm nào không hài lòng ạ. em cảm ơn trường vì 4 

năm vừa qua ạ.  

- Trong số thầy cô có tâm có vài thầy cô không xứng làm giảng viên. sinh viên sai là 

điều bình thường, nhưng thầy cô cần làm là dạy bảo khuyên nhủ chứ không phải 

post status facebook bêu rếu, chả khác nào tự vả bản thân mình. 

- Chất lượng giảng viên ngày càng kém, giảng viên hợp đồng không có khả năng 

đứng lớp, không có trách nhiệm nhưng công tác quản lý giảng viên của nhà trường 

lại quá lỏng lẻo 
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- Thư viện ngoại trừ là nơi nghỉ trưa, ngồi nghỉ, thì chưa thấy vai trò học thuật nào 

khác 

- Thử tục giấy tờ rắc rối, không thống nhất. theo cá nhân em, nên trainining cho sinh 

viên các quy trình làm thủ tục giấy tờ trong trường để không bị rối hoặc tránh trường 

hợp lên trường rất nhiều lần nhưng không được gì. 

- Mong nhà trường & khoa sẽ tạo nhiều điều kiện hơn để sinh viên được thực hành 

nhiều hơn, nhất là những môn học đòi hỏi thực hành cao như tổ chức sự kiện, xử lý 

khủng hoảng, phỏng vấn, kĩ năng giao tiếp... cảm ơn nhà trường <3  

- Kiến thức chưa bám sát thực tế, chưa áp dụng được vào thực tiễn 

- Một vài nhân viên văn phòng hay có những thái độ không được đẹp lắm đối với sinh 

viên, nhất là trong chuyện lấy học bổng ạ. 

- Cách làm việc của khoa 

- Thái độ bảo vệ 

- Sau khi chuyển đến CS3 thì các thủ tục hành chính tương đối lâu hơn và một số bảo 

vệ và các nhân viên có thái độ không tốt, gây mất thiện cảm đối với phần lớn sinh 

viên 

- Chương trình dạy chưa chuyên sâu, lan man và ôm đồm quá nhiều. cần cân nhắc lại 

sự cân bằng của việc giảng dạy theo chiều rộng và chiều sâu. 

- Làm lễ tốt nghiệp cho k22 trong lúc dịch nên có nhiều hạn chế, bất công cho k22 

- Lễ tốt nghiệp 2020  

- Chất lượng môn học 

- Quy trình làm việc 

- Thái độ hằng hộc của cô ở phòng đào tạo 

- Mỗi lần đăng ký môn học đều khó khăn trong việc đăng ký trên web 

- Nhưng media/production lại khá yếu cho sv ngành truyền thông dù trên thực tế các 

doanh nghiệp đang rất cần về mảng này ở người làm nghề. dù khoa có tạo điều kiện 

để sv được tiếp cận nhưng vẫn chưa đủ. 

- Thiếu sự linh động trong việc chọn môn học phù hợp với định hướng của từng cá 

nhân 

- Em mong muốn được chọn chuyên ngành chuyên sâu hơn vào những năm cuối để 

định hướng phát triển bản thân như theo event, PR hay báo chí... 

- Lộ trình học tập  

- Một số bảo vệ giữ xe không nhiệt tình. còn khó chịu.  

- Ký túc xá xa trường 

- Thật sự em cực kì không hài lòng đến giảng viên dạy bộ môn digital, giảng viên rất 

hay vắng tiết với lý do bận việc, nói sẽ bù giờ học nhưng không có buổi bù giờ nào, 

từ đầu buổi học vào nói khái quát môn và cho làm bài nhóm để xây dựng 1 thương 

hiệu riêng, suốt quá trình học là thời gian các nhóm lên thuyết trình, hoàn toàn giống 

các buổi sinh viên chia sẻ với nhau hơn là 1 buổi học, trong khi đối với em hiện tại 

đi làm cảm thấy đó là bộ môn cực kỳ quan trọng và cần thiết (ít nhất là đối với em), 

sinh viên đứng thuyết trình xong rồi về chỗ, cứ tiếp tục như thế mà kéo dài suốt quá 

trình học vẫn chưa hết các nhóm thuyết trình...  
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- Đối với các môn chuyên ngành quan hệ công chúng tập trung khá nhiều về báo chí 

cũng là điều bản thân em cảm thấy không hài lòng.  

- Phòng y tế không tìm thấy 

- 1 số môn học chấm điểm chưa đủ công bằng, minh bạch 

- Một vài môn học rất hay nhưng chương trình giảng dạy còn chưa đáp ứng được hết 

những gì thực tế cần. ví dụ: môn tổ chức sự kiện - không được thực hành tổ chức sự 

kiện (k22) 

- Hình thức thi giữa giảng viên và nhà trường cũng như khoa không thống nhất, dẫn 

đến sinh viên chuẩn bị tổ chức sự kiện xong hoàn toàn lại huỷ, khiến sinh viên phải 

đóng thêm tiền bồi thường thiệt hại, trái với điều nhà trường hứa không phải đóng 

thêm tiền 

- Cách giải quyết những khúc mắc của sinh từ phòng giáo vụ khiến sinh viên bức xúc 

rất nhiều. 

- Một số ít bảo vệ có thái độ khó chịu với học sinh. 

 

 Khoa Quản trị kinh doanh 

- Giải quyết những vấn đề về điểm số thi cử, các thông báo quan trọng sớm và rõ ràng 

cho sinh viên nắm bắt. không nên thông báo rồi đổi đi đổi lại 2,3 lần. ảnh hưởng 

đến thời gian của trường cũng như sinh viên. 

- Theo em thì trường đừng cho anh Đặng Anh Lực làm việc nữa. Hỏi gì cũng trả lời 

không biết nhỏ em của em ở nhà cũng trả lời được ạ. 

- Giải quyết các vấn đề của sinh viên như điểm và các giấy tờ cần nhanh chóng hơn, 

cập nhật kỹ các thông tin như điểm của sinh viên 

- Em nghĩ khoa mình nên nhanh chóng hơn trong việc thông báo thông tin đến sinh 

viên, ví dụ như lịch thi, ... vì đôi khi khoa thông báo rất chậm, khá cận ngày khiến 

sinh viên không kịp thời chuẩn bị tốt hơn. 

- Thái độ bảo vệ còn khá khó chịu 

- Chúng em mong rằng lễ tốt nghiệp sẽ được 4 phụ huynh vào trường như ban đầu. 

vì 4 năm đại học chỉ có 1 ngày ý nghĩa thôi ạ! 

- Thông báo cho sinh viên sớm hơn để học chủ động được thời gian 

- Thông báo thông tin đến sinh viên chậm. 

- Giảng viên 

- Đường vào trường cần cải thiện 

- Khâu hỗ trợ sinh viên còn chậm chạp ạ 

- Kí túc xá. 

- Trung bình 1 môn là 3 chỉ số giờ là 30 giờ, nội dung môn học quá lớn và còn đội 

nhóm thuyết trình mà thầy cô chỉ tóm tắt cơ bản. nên đa số sinh viên chỉ đạt điểm 

trung bình khá. bản 

- Tổ chức thi, học lại 

- Thông báo chậm trễ 

- Nhân viên giữ xe có thái độ rất tệ đối với sinh viên 

- Công tác tổ chức thi cử còn thiếu sót: báo sai phòng thi, báo lịch thi sát ngày thi...  
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- Giải quyết các vấn đề của sinh viên hời hợt 

- Nhiều trường hợp thông tin đến sinh viên bị thiếu sót, khoa cần cập nhật thông tin 

kĩ lưỡng trước khi thông báo cho sinh viên, tránh trường hợp sinh viên phải lên 

trường hoặc gọi điện nhiều lần cho khoa làm mất thời gian 2 bên  

- Có những môn học chỉ mua sách chứ không được dạy học trực tiếp, càng không rõ 

lí do bộ môn đó tại sao được ra môn khi không học bất kì cái gì. nhà trường luôn 

lấy ý kiến sinh viên nhưng chưa bao giờ thuyết phục sinh viên khi nhà trường có 

thay đổi, nhất là về việc tn. lấy ý kiến & nếu có thắc mắc thì liên hệ nhưng không 

bao giờ được giải đáp 

- Khi bắt đầu học nhà trường đã cam kết rằng SV chuyên ngành Quản trị hệ thống 

thông tin khi ra trường sẽ có thêm các chứng chỉ chuyên ngành do đại học nước 

ngoài cấp nhưng đến khi ra trường lại nhận được rằng nhà trường sẽ không có chứng 

chỉ đó. Vậy nhà trường sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? 

- Đôi lúc thời gian vấn đề là tụi em đóng 13 triệu là học và sẽ lấy được chứng chỉ 

CMU (ngành quản trị hệ thống thông tin) tới lúc ra trường thì lại không có. em nghĩ 

trường cần phải đưa ra cách giải quyết hợp lý trong trường hợp này. đó là điều em 

không hài lòng nhất. tiền là mồ hôi công sức của ba mẹ em để dành dụm thêm đóng 

13 triệu mà lại không được như trường hay khoa đã nói ngay từ lúc đầu thì trường 

đã có giải pháp trong vấn đề này chưa.em thấy khi đặt câu ở mỗi buổi sinh hoạt 

trường hoặc khoa tụi em hay mấy anh chị khóa trước cũng đã hỏi nhưng vấn đề vẫn 

chưa giải quyết xong. em hy vọng trường sẽ ghi nhận ý kiến này mà giải quyết thỏa 

đáng cho tụi em ạ. em xin cảm ơn. 

- Đó là chưa thực sự nghiêm túc trong quá trình học của bản thân 

- Chương trình đào tạo 

- Thái độ nhân viên 

- Nhà trường phổ biến đầu ra nếu đạt đtb môn chuyên ngành 7.0 sẽ nhận chứng chỉ 

cmu trong ngành ism nhưng hiện tại vẫn chưa nhận được thông báo của nhà trường 

về chứng chỉ này. nhưng đến giờ bọn em  

- Học quá nhiều trên sách vở, nên học thực tiễn nhiều hơn 

- Tụi em cần được trả lời mail khi có thắc gửi lên ạ. em cám ơn. 

- Công tác sinh viên 

- Về việc xếp hàng khi đi thang máy 

- Chưa có chỗ nghỉ trưa cho sinh viên khi ở lại trường 

- Trường hay có những thay đổi vào phút chót khi có thông báo 

- Thái độ của anh chị hỗ trợ và nhân viên trong trường 

- Thiếu môi trường để sv trải nghiệm thực tế 

- Khoa và bên hub còn làm việc chưa nhanh gọn. 

- Khoa làm việc đùn đẩy. không rõ ràng ai chịu trách nhiệm về vấn đề nào đó. đa số 

sinh viên không thích cách làm việc của khoa. 

- Một số trường hợp như văn phòng khoa luôn chậm trễ thông tin lịch thi, có vấn đề 

gì cần giải quyết lên hỏi cũng bằng không, đôi lúc rất bực mình. nhiều vấn đề cần 

giải quyết gấp liên hệ nhiều lúc người phụ trách trả lời như không 
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- Bãi gửi xe còn nhiều hạn chế. thang máy nên cài đặt tầng chẵn/ lẻ (nên cài từ tầng 

5 trở đi để các bạn sinh viên đi bộ nhiều hơn tránh kẹt thang máy, không nên có 1 

người ở trong thang máy mà công việc chỉ có bấm tầng giúp các bạn sinh viên). 

giảng viên có tâm hơn trong bài giảng. 

- Tác phong làm việc của phòng đào tạo khi trả lời thắc mắc cho sinh viên 

- Thầy Đặng Anh Lực 

- Giáo vụ 

- Anh Lực không thông báo sớm phòng thi và lịch thi cho sinh viên khi còn làm việc  

- Các vấn đề liên quan đến giấy tờ 

- Chương trình đào tạo chưa bám sát với thật tế. không có nhiều khoá kỹ năng mềm 

cho sinh viên 

- Thái độ của những anh chị ngồi ở phòng HUB rất khó chịu với sinh viên 

- Khâu tổ chức lễ tốt nghiệp cuối cùng của sinh viên 

- Một vài phương pháp dạy học chưa hiệu quả, không tạo cảm giác sinh động trong 

buổi học của giảng viên làm em cảm thấy chưa hài lòng. 

- Đông đúc 

- Một số giảng viên chưa quan tâm nhiều đến sinh viên. và để ý trách phạt một số vấn 

đề ngoài lề 

- Thầy Đặng Anh Lực có thái độ làm việc hời hợt, luôn báo sát giờ những thông tin 

cần thiết cho sinh viên khiến sv không kịp chuẩn bị. 

- Việc không có thẻ xe tháng 

- Khảo sát quá nhiều quá tốn thời gian 

- Thái độ của các cán bộ, nhân viên văn phòng còn phớt lờ sinh viên 

- Quy trình giải quyết các thắc mắc của sinh viên, thái độ của các cán bộ nhân viên 

khi sinh viên hỏi thì thái độ cọc cằn 

- Thủ tục trường quá rườm rà 

- Địa điểm xa 

- Thời khóa biểu  

- Thái độ các chị nhân viên thư viện 

- Chiêu sinh đầu khoá nói cấp chứng chỉ ism trong thực tế còn đang bàn bạc với đối 

tác CMU, cuối cùng k21ism không có, k22ism chưa nhận được câu trả lời chính xác 

- Thái độ, ứng xử của phòng CTSV 

- Vì em học khoá 22, em không được chủ động xếp học phần cho từng học kỳ của 

mình ạ! em cảm thấy việc tự chọn những môn học sẽ giúp em chủ động và theo sát 

chương trình học 4 năm của bản thân hơn ạ!  

- Đường đi vào hơi xấu  

- Anh Đặng Anh Lực khi giao tiếp hình như biết nói mỗi chữ * tôi không biết * thôi  

- Chưa phân chuyên ngành rõ ràng. 

- Tổ chức chương trình không báo trước 

- Hỗ trợ học tập còn thiếu chuyên nghiệp 

- Trường không thông báo rõ ràng các vấn đề về thi cử, điểm số để sinh viên 

- Chưa đáp ứng những điều trước khi sinh viên vào đăng kí học. 
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- Các môn học chưa đủ chuyên sâu 

- Khó cập nhật thông tin về việc học 

- Hay kẹt xe 

- Các dịch vụ hỗ trợ người học, sinh viên về đăng ký học phần không được tốt, không 

kịp thời. 

- Thời khóa biểu quá lộn xộn 

 

 Khoa Tài chính ngân hàng 

- Bộ phận nhân viên phòng đào tạo còn có thái độ chưa tích cực. 

- Truyền thông của khoa còn quá kém 

- Chất lượng giảng dạy  

- Thang máy 

- Cách tiếp nhận, truyền đạt và giải quyết vấn đề của văn phòng khoa  

- Điểm thi cập nhật còn hơi chậm 

- 4 năm nói yêu trường. nhưng chỉ không hài lòng ở buổi lễ tốt nghiệp thôi ạ. cả đời 

chỉ có 1 lần mà chỉ được 2ng chung vui thì thật buồn ạ. rất mong trường có thể dời 

buổi lễ. 

- Bác bảo vệ khó khăn 

- Di chuyển qua lại nhiều cơ sở để học 

- Lịch thi 

- Khoa nhiều lần thông tin đến sinh viên chậm và chưa chính xác khiến sinh viên chờ 

đợi và hoang man.  

- Thời lượng trên lớp quá ít làm cho thầy cô không có thời gian mở rộng thêm kiến 

thức cho sinh viên. 

- Thủ tục HUB 

- Chưa sử dụng được hết các cơ sở vật chất của nhà trường 

- Điểm thi có rất lâu 

- Thông báo quá sát ngày thi  

- Về liên hệ thông tin với sinh viên qua quá nhiều trang, email, link khác nhau 

- Thái độ của 1 vài giảng viên 

- Phân bố giờ học, giờ thi chưa hợp lý 

- Nhân viên giữ xe đôi lúc có những thái độ không tốt với sinh viên. 

- CB - CNV đôi lúc còn cọc cằn, không giải quyết được các vấn đề sinh viên gặp phải 

- Kỹ thuật chưa ổn định, cập nhật lịch chưa nhanh chóng để các bạn sinh viên xa nhà 

sắp xếp lịch 

 

 Khoa Thương mại 

- Cố gắng xử lý các khiếu nại đúng thời điểm hẹn, không bổ sung. 

- Cập nhật thông tin nhanh và chính xác, nhất là thông tin về lịch thi, thời gian, phòng 

thi, danh sách thi... 
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- Thủ tục nhanh chóng, nhân viên văn phòng hỗ trợ sinh viên thái độ tốt hơn, bớt hạch 

họe làm khó sinh viên. 

- Thông báo việc thi còn chậm trễ 

- Thang máy đợi lâu 

- Trường hay thay đồi thông tin và cập nhập thông tin sát giờ 

- Thái độ văn phòng HUB  

- Lớp quá đông 

- Chưa nhận được sự quan tâm nhiều từ nhà trường 

- Các phòng ban liên quan 

- Trong chương trình học, có vài môn học không liên quan, có những môn nên cho 

học từ những năm 1,2. không nhất thiết phải đợi tới năm 4 mới được học gây mất 

thời gian. 

- Kiến thức học ở trường chưa đáp ứng nhiều cho công việc 

- Lễ tốt nghiệp bị giới hạn người tham dự  

- Chất lượng kiến thức ứng dụng và thực tiễn khi đi làm.  

- Mong không gặp thầy Lực nữa, vì thầy không giúp được gì cho sinh viên. khi sinh 

viên có thắc mắc lên hỏi thầy thì thầy thái độ không tốt, hay chửi và nói mỉa sinh 

viên. sinh viên có thắc mắc nt cho thầy thầy chỉ seen mà không trả lời. hay bắt bẻ 

sinh viên, không thân thiện. em mong trường không cho thầy lực làm việc với sinh 

viên nữa. các chị mới làm việc rất tốt ạ. 

- Không hài lòng vì phòng học quá lạnh. kiến e đi học chỉ muốn ngủ thui 

- Lịch thi, học bù 

- Lịch thi chậm trễ 

- Đường nào vào trường cũng kẹt xe 

- Còn chạy qua lại giữa 2 cơ sở 

- Một số môn học không có ích cho sinh viên 

- Cần nâng cao chất lượng các khóa học tiếng anh tại trường 

- Thầy cô trên văn phòng khoa, phòng kế toán, thầy Lực và thầy Hùng 

- Chưa thực tế 

- Một số thầy cô làm việc trong văn phòng có thái độ hơi khó chịu, lịch thi thì cập 

nhật trễ 

- Lịch học và một số môn chưa sát thực tế 

- Sắp xếp lịch thi vẫn còn bất cập, nhiều lúc sát giờ thi vẫn chưa biết phòng thi, (2) 

Sắp xếp chương trình đào tạo còn sai sót, có những môn đáng lẽ ra phải học trước 

để bổ sung kiến thức cho môn sau nhưng lại không được học trước, làm cho giảng 

viên cũng truyền đạt hết kiến thức cho sinh viên 

- Bảo vệ 

- Thái độ của một cô phụ trách đăng ký môn học rất tệ (em không biết tên, cô có vẻ 

lớn tuổi) 

- Năm 4 nhưng môn học quá nhiều làm cho sinh viên không có cơ hội thực tập cũng 

như đi làm lấy kinh nghiệm thực tế. đây là thiệt thòi cho khoá tụi em vì ngành em 

phần lớn đều yêu cầu có kinh nghiệm (trừ sales phần lớn đề không yêu cầu kinh 
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nghiệm). điều này làm cho sinh viên tụi em cảm thấy kho khăn trong thời điểm xin 

việc hiện nay.  

- Năm cuối bị dồn môn học nên học và chạy deadline hơi nhiều 

- Sinh viên hay hút thuốc trong nhà vệ sinh.  

- Trường cập nhật điểm quá chậm. Cần cải thiện hơn 

- Nhà trường không quan tâm nhiều đến tiếng nói của sinh viên 

- Lý thuyết chưa áp dụng thực tiễn nhiều, còn hoang mang về ngành học.  

- Theo cá nhân em thấy càng về sau, từ khi có CS3 nên trường bị chi phối nhiều cho 

việc quảng bá và kinh doanh nên về phần đào tạo đã dần lơ là. Có những môn chuyên 

ngành nhưng lại không chuyên ngành vì cũng học đều như nhau, có những môn tự 

chọn vì không sắp đủ lớp nên cũng thành bắt buộc. đôi khi các khâu xử lí về học 

tập, thông báo, hay các thủ tục giấy tờ còn rườm rà và chậm trễ, mất thời gian. 

- Nhân viên văn phòng kế toán có thái độ không tốt 

- Những môn đã học và thi rồi thì không cần thiết để thi lại 

- Phân bố thời gian học đôi lúc gây khó khăn cho sv  

- Nhà xe không đủ chỗ 

- Những thông báo quan trọng quá sát giờ như phòng thi... những cán bộ phòng ban 

chức năng đôi khi có thái độ không tốt (khi nhận tiền học bổng) 

- Giải quyết vấn đề hơi lòng vòng 

- Các tác phong đăng kí, thông báo còn chậm trễ. 

- Về sự sắp xếp chương trình học giữa các kì học kì học quá nhiều, kì học quá ít 

- Thái độ của mấy cô ở phòng hub quầy thu tiền học phí rất hay thái độ với học sinh 

và hay gắt gỏng nhất là cô cúc, còn hay không giải đáp thắc mắc của sinh viên mà 

chỉ biết thái độ khó chịu với sinh viên 

- Cách học 

- Chất lượng giảng dạy 

- Bảo vệ, đặc biệt các anh bảo vệ bãi xe. 

- Hỗ trợ sinh viên quá lâu và rườm rà thủ tục 

- Một số thầy cô thuộc bộ phận văn phòng khoa không thân thiện và không đáp ứng 

được tốt thắc mắc của sinh viên. 

- Môn học digital marketing  

- Em không thi lại, nhưng em lên cùng bạn để phúc khảo bài thi tốt nghiệp và cảm 

thấy phòng khảo thí rất thờ ơ và khi muốn xem bài thi lại không cho, trả lời sv khá 

mơ hồ, việc có điểm phúc khảo lại thông báo qua zalo (trong khi bạn em đã cho 

mail trường, không xin zalo ạ). em cảm thấy khá thất vọng cách làm việc của trường 

về vấn đề này.  

- Trường tổ chức làm lễ TN trong thời điểm này rồi chỉ cho phép 2 người thân vào 

trường, bạn bè không được vô. tại sao phải làm lễ trong thời điểm này rồi bắt ép 

sinh viên?  

- Nhân viên khối văn phòng thái độ cực kì không thân thiện, không hiểu lí do vì sao 

dù chỉ là ngồi văn phòng máy lạnh nhưng tiếp sinh viên thì thái độ khác hẳn khi nói 

chuyện với nhau 
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- Học phần mới cho giáo viên không đúng chuyên ngành dạy môn chuyên ngành 

(digital marketing), sinh viên không được tự đăng kí ngày học để có thời gian đi 

thực tập sớm hơn 

- Chương trình học 

- Đôi khi phần xử lý về một số thủ tục, thông báo còn chưa nhanh. có những môn 

chuyên ngành ứng dụng vào thực tế được nhiều thì lại học vào năm 2, còn năm 4 

sắp ra trường lại học những môn không liên quan đến chuyên ngành nhiều. và đặc 

biệt là môn tiếng anh chuyên ngành, học tiếng anh chuyên ngành nhưng không liên 

quan gì đến chuyên ngành, 3 chuyên ngành khác nhau nhưng lại cùng học chung 

chương trình tiếng anh chuyên ngành. em mong trường sẽ ghi nhận đóng góp của 

sinh viên và thay đổi để các bạn sinh viên khóa sau có thể tiếp cận đầy đủ hơn tiếng 

anh chuyên ngành mà mình đã chọn. em xin cảm ơn ạ.  

 

 Khoa Xây dựng 

- Cần phải thông báo mọi công việc cho sinh viên sớm hơn  

- Không được tốt nghiệp 

- Trường học ở nội thành, đi học kẹt xe  

- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng tốt 

- Giảng viên hỗ trợ sinh viên có thái độ chảnh choẹ với sinh viên 

- Đối với CS1 có lẽ là bãi giữ xe chưa đáp ứng được số lượng chứa xe của sinh viên 

- Thủ tục hỗ trợ sinh viên 

- Không có sân chơi thể thao cho sinh viên chẳng hạn như phòng gym, hồ bơi... 

- Phòng đào tạo 

- Nằm quận 1 chi phí sinh hoạt cao 

- Thất hứa với sinh viên về việc chuyển cơ sở 

- Học phí cao 

- Thái độ làm việc và sự thiếu trách nhiệm trong công tác làm hồ sơ, việc có đăng kí 

môn nhưng cán bộ nhân viên ở hub (phòng đào tạo) quên và không thông báo làm 

ảnh hưởng tiến độ trả nợ môn của sinh viên nhưng người chịu trách nhiệm lại là 

sinh viên 

- Trang thiết bị và trường học trước khi sửa chửa trường là chưa tốt 

- Không hài lòng về việc sắp xếp lịch học chính, lịch học lại và thi học kì bị đụng 

nhau khiến sinh viên khó sắp xếp tốt mọi thứ.  

- Không hài lòng nhất là chúng ta còn chưa được trang bị tốt kiến thức chuyên sâu để 

ra làm việc và 1 thứ quan trọng là đạo đức, rất rất thiếu đạo đức, điểu này là sai so 

với khẩu hiệu " đạo đức, ý chí, sáng tạo " 

- Một số giáo viên rất tiêu cực! 

- Chưa được tiếp cận nhiều với môi trường làm việc của ngành khi đang học, chưa có 

người định hướng cho các sinh viên về công nghệ mới (không chỉ là học thuật, sinh 

viên củng cần được nắm bắt công nghệ để có thể tự mình tìm hiểu). 

- Tiếng ồn khi học 

- Trường cũ quá 
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- Giảng viên chưa có nhiều kinh nghiệm 

- Còn ít những buổi tiếp xúc thực tế 

- Chỗ học chưa đầy đủ tiện nghi 

- Trang thiết bị còn hạn chế 

- Ít được đi công trình thực tế 

- Không có phòng nghỉ ngơi dành cho sinh viên giữa các ca học  

- Nên bỏ những môn học không liên quan đến ngàng vì học sau này đi làm chả giúp 

gì được. thay vào bằng những môn học thiết thực hơn. 

- Một số môn học không có đáp án sau khi thi, điểm thấp cũng không rõ vì sao(...). 

thư viện đề thi không có. lúc vào trường nghe giới thiệu có sách online. đến lúc ra 

trường vẫn chưa từng tìm được cuốn nào sử dụng được. nói chung về mặt áp dụng 

cntt, đối với sv khóa 20 thì coi như chẳng có gì. mỗi lần làm việc với phòng đào tạo, 

kế hoạch tài chính bị gầm gừ là nhẹ, có sv bị quát thẳng vô mặt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Phụ lục 5: Hướng dẫn phân tích dữ liệu theo Quy tắc Pareto 

Biểu đồ Pareto là dạng biểu đồ trực quan, biểu diễn các nguyên nhân của một vấn đề 

được sắp xếp theo mức độ giảm dần. Căn cứ vào đó, chúng ta tập trung giải quyết các 

vấn đề, các nguyên nhân ảnh hưởng lớn nhất. Do đó biểu đồ pareto giúp giải quyết vấn 

đề hiệu quả. Chuẩn bị nguồn lực thích hợp. 

Biểu đồ này được Pareto – nhà kinh tế người Ý đưa ra đầu tiên, sau đó đã được Joseph 

Juran – một nhà chất lượng người Mỹ - áp dụng vào những năm 1950. Nguyên tắc Pareto 

dựa trên quy tắc “80 – 20”, có nghĩa là 80% ảnh hưởng của vấn đề do 20% các nguyên 

nhân chủ yếu. 

Biểu đồ Pareto được xây dựng theo trình tự các bước sau đây: 

 Xác lập các loại sai hỏng; 

 Xác định yếu tố thời gian của đồ thị (ngày, tuần, tháng, năm …). Chẳng hạn như số 

liệu về các sai hỏng được thu thập trong cùng thời gian một tháng. 

 Tổng cộng tỷ lệ các sai hỏng là 100%. Tính tỷ lệ % cho từng sai hỏng; 

 Vẽ trục đứng, trục ngang; chia khoảng tương ứng các đơn vị thích hợp trên các trục; 

 Vẽ các cột thể hiện từng sai hỏng theo thứ tự giảm dần, từ trái sang phải; trên đồ thị, 

độ cao của cột tương ứng với giái trị ghi trên trục đứng. Bề rộng các cột bằng nhau; 

 Viết tiêu đề nội dung và ghi tóm tắt các đặc trưng của số liệu được vẽ trên đồ thị; 

 Phân tích biểu đồ: Những cột cao hơn thể hiện sai hỏng xảy ra nhiều nhất, cần được 

ưu tiên giải quyết. Những cột này tương ứng với đoạn đường cong có tần suất tích 

lũy tăng nhanh nhất (hay có độ dốc lớn nhất). Những cột thấp hơn (thường là đa số) 

đại diện cho những sai hỏng ít quan trọng hơn tương ứng với đoạn đường cong có 

tần suất tích lũy tăng ít hơn (hay có tốc độ nhỏ hơn). 

TIP: Sử dụng đầu ra của Biểu đồ xương cá làm đầu vào cho Biểu đồ Pareto là cách hay 

để đạt được tính đồng bộ giữa các hoạt động. 

Ý nghĩa của biểu đồ Pareto 

Biểu đồ Pareto có ý nghĩa bởi nó biểu thị mục tiêu và sự hiểu biết rõ ràng về vấn đề mà 

bạn cần tập trung ưu tiên giải quyết; giúp tối ưu hóa việc đầu tư tiền bạc và thời gian. 

Biểu đồ Pareto được áp dụng tại đâu? 

Biểu đồ Pareto được áp dụng khi bạn phải đối mặt với những sự việc đa nhân tố. Sử 

dụng nó cho phép bạn lựa chọn nên ưu tiên tiến hành giải pháp nào và quản lý nguồn 

lực một cách hiệu quả nhất. 
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Biểu đồ Pareto hỗ trợ như thế nào? 

Nó cho phép bạn tập trung toàn bộ nỗ lực theo từng sự kiện. Nếu bạn giảm một nửa vấn 

đề mà gây ra 30% sự việc thì tức là về tổng thể bạn đã cải tiến được 15%. Nếu bạn loại 

bỏ 100% vấn đề mà chỉ gây ra 3% sự việc thì về tổng thể bạn cũng chỉ cải tiến được 3%. 

Do đó, Biểu đồ Pareto sẽ giúp bạn cần tập trung vào đâu để tạo ra những thay đổi lớn 

và đạt được kết quả cuối cùng. 

Khi nào Biểu đồ Pareto có ý nghĩa? 

Biểu đồ Pareto có ý nghĩa khi bạn xác định ra các vấn đề lớn nhất và nguyên nhân gây 

ra chúng mà không biết bắt đầu từ đâu. 

Biểu đồ Pareto đem lại lợi ích cho ai? 

Biểu đồ Pareto đem lại lợi ích đối với những dự án cải tiến. Đó là sự phân bổ nguồn lực 

hiệu quả vào vấn đề quan trọng nhất từ đó tạo ra cơ hội cải tiến tốt nhất. 

Nó cũng là một công cụ trao đổi thông tin hiệu quả để giúp Lãnh đạo cấp cao và những 

người khác hiểu rõ tại sao bạn ưu tiên chọn triển khai các hoạt động hiện tại và kết quả 

mong đợi là gì. 

Chú ý: Biểu đồ Pareto cho bạn cái nhìn trực quan và có thể được sử dụng như một hình 

thức khuyến khích nhân viên đối mặt với các vấn đề lớn hơn. Trao quyền và khiến nhân 

viên thấy tự tin là một nhân tố quan trọng để đạt tới thành công trong dài hạn. 


