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Chương 1  

GIỚI THIỆU CHUNG 

 
1.1 MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT 

Khảo sát được thực hiện nhằm cung cấp thông tin về tình hình việc làm và khả năng tham 

gia vào thị trường lao động của sinh viên sau một năm tốt nghiệp. Trên cơ sở đó, Nhà 

trường nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cập nhật nội dung chương trình đào tạo, 

phương pháp giảng dạy và hiệu chỉnh cơ cấu ngành đào tạo (nếu cần), nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Kết quả điều tra, khảo sát sẽ 

cung cấp số liệu chính xác để thực hiện quy định về công khai đối với cơ sở giáo dục của 

hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư 09/2009/TT-BDGĐT ngày 07 tháng 5 năm 

2009 và công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH về việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 2017. 

1.2 NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Công tác khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên đại học chính quy sau một năm 

tốt nghiệp nhằm thu thập những thông tin chủ yếu sau đây: 

-  Tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp; 

-  Khu vực làm việc chủ yếu của sinh viên tốt nghiệp; 

-  Mối liên hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp; 

-  Nhu cầu học thêm của sinh viên sau khi 1 năm tốt nghiệp; 

-  Ý kiến của sinh viên về Trường sau 1 năm tốt nghiệp. 

1.3 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT  

Đối tượng khảo sát là sinh viên tốt nghiệp trong tháng 6 năm 2016 (Hình 1.1). Tổng số 

sinh viên cần khảo sát là 2.127 sinh viên thuộc 18 ngành đào tạo, của 13 Khoa trong 

Trường Đại học Văn Lang, trong đó có 1.825 sinh viên đã tham gia khảo sát, chiếm tỷ lệ 

85,8%. 

1.4 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 

Phương pháp chính được sử dụng để thực hiện khảo sát là phỏng vấn trực tuyến qua phần 

mềm khảo sát của Trường Đại học Văn Lang và phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại. 
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Trang web khảo sát trực tuyến tại địa chỉ http://khaosat.vanlanguni.edu.vn. Sinh viên trả 

lời bằng cách truy cập vào trang web, thông tin phỏng vấn qua điện thoại cũng được cán 

bộ phụ trách công tác khảo sát của các Khoa cập nhật trực tiếp qua trang web này. Quy 

trình thực hiện khảo sát được trình bày tóm tắt trong Hình 1. Công tác khảo sát và hoàn 

tất báo cáo khảo sát được thực hiện từ ngày 29/5/2017 đến ngày 28/8/2017.  

 
Hình 1.1 Tỷ lệ cựu sinh viên khóa 18, tốt nghiệp tháng 6/2016 tham gia khảo sát năm 2017.  
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Hình 1.2 Công tác khảo sát và hoàn tất báo cáo khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên năm 2017. 

Trả lời 

 

Lập danh sách khảo sát 

Thành lập tổ khảo sát 
 

Gửi bưu điện 

Kiểm tra, phân tích dữ liệu, viết 
báo cáo  

Điều chỉnh phiếukhảo sát 
 (nếu cần) 

Thu thập thông tin liên lạc 
 của sinh viên 

 

Lựa chọn hình thức khảo sát 

 

Khảo sát trực tuyến 

Kiểm tra phần mềm khảo sát 
và hiệu chỉnh (nếu cần) 

Không trả lời 

Trả lời 

Giai đoạn 3 
Khoa kiểm tra, phân tích dữ 

liệu, báo cáo  
(24/7-30/7/2017) 

Gửi báo cáo bản in và file cho  
Phòng Khảo thí & ĐBCLĐT 

Giai đoạn 4 
Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT 
kiểm tra, phân tích dữ liệu, 

viết báo cáo cho toàn Trường 
(1/8-28/8/2017) 

Kiểm tra 15% kết quả khảo sát 
(theo số SV) của các Khoa  

Làm sạch dữ liệu 

Phân tích dữ liệu, viết báo cáo 

Trình lãnh đạo Trường công bố 
kết quả khảo sát 

Thông báo kết quả 
 kiểm tra cho các Khoa  

Họp rút kinh nghiệm, 
hoàn thiện quy trình 

Giai đoạn 2 
Tổ chức khảo sát  
(12/6-23/7/2017) 

Giai đoạn 1 
Chuẩn bị khảo sát  
(29/5-11/6/2017) 
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1.5 THÀNH VIÊN THỰC HIỆN  

Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên Trường Đại học Văn Lang sau 

một năm tốt nghiệp (khảo sát vào đợt tháng 5 đến tháng 8 năm 2017) được tổ chức thực 

hiện bởi các thành viên của Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và cán bộ 

công tác sinh viên của các Khoa. 

Bảng 1.1 Thành viên thực hiện khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên năm 2017 

TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ 
1 PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu Trưởng phòng 

P.KT&ĐBCL 
Chủ trì tổ chức thực hiện, điều phối 
công việc, kiểm tra tiến độ và hoàn 
thiện báo cáo tổng hợp 

2 KS. Phan Nhất Linh Phó phòng  
P. KT&ĐBCL 

Tổ chức thực hiện, kiểm tra thông 
tin/dữ liệu khảo sát, thông báo đến 
từng Khoa, tham gia viết báo cáo 
tổng hợp 

3 KS. Phạm Văn Lương 
 

Chuyên viên  
P. KT&ĐBCL 

Khảo sát để kiểm tra dữ liệu 

4 ThS. Đặng Anh Lực Chuyên viên  
P. KT&ĐBCL 

Theo dõi quá trình khảo sát và hỗ trợ 
kỹ thuật 

5 ThS. Trần Hồng Nhựt Minh Chuyên viên  
P. KT&ĐBCL 

Theo dõi khảo sát để kiểm tra dữ 
liệu, tham gia viết báo cáo, quản lý 
báo cáo dạng bản in của các Khoa 

6 ThS. Nguyễn Ảnh Nhân Chuyên viên  
hỗ trợ kỹ thuật, 

P. CNTT 

Hỗ trợ kỹ thuật 

7 Cán bộ phụ trách công tác 
sinh viên của tất cả các 
Khoa 

Tất cả các khoa Theo dõi, liên hệ, nhắc nhở cựu sinh 
viên trả lời khảo sát, là đầu mối giải 
quyết các sự cố trong quá trình khảo 
sát, tổng hợp báo cáo kết quả khảo 
sát của Khoa  

8 Trưởng các Khoa Tất cả các Khoa Hoàn thiện báo cáo kết quả khảo sát 
của Khoa 
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Chương 2 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT 
 

2.1 TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU MỘT NĂM TỐT NGHIỆP  

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp 

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên các Khoa sau một năm tốt nghiệp  

trình bày tóm tắt trong Bảng 2.1 cho thấy 1.699/1.825 sinh viên trả lời khảo sát cho biết 

đã có việc làm kể từ khi tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 93,1% tổng số cựu sinh viên trả lời khảo 

sát. Tùy theo đặc thù của từng Khoa, tỷ lệ này dao động trong khoảng 70,8 - 100% tổng 

số sinh viên trả lời khảo sát. Trong đó, ngành Kỹ thuật Nhiệt có 100% sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm sau năm (9/9 sinh viên trả lời khảo sát). Mười (10) ngành đào tạo của 

Trường đạt tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp cao, dao động trong 

khoảng 91,2 - 97,8%. Chỉ có khoảng 6,9% số sinh viên trả lời khảo sát cho biết chưa có 

việc làm sau khi tốt nghiệp một năm. Tuy nhiên, riêng ngành Công nghệ sinh học, tỷ lệ 

sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp thấp hơn so với các ngành còn lại, đạt 

70,8% (tương ứng với 34/48 sinh viên trả lời khảo sát cho biết đã có việc làm) (Hình 

2.1, Bảng 2.1). 

Bảng 2.1 Thời gian sinh viên các Khoa có việc làm kể từ khi biết kết quả đậu tốt nghiệp 

Ngành đào tạo 
Số sinh 
viên cần 
khảo sát 

Số sinh viên 
khảo sát được 

Kể từ khi biết kết quả đậu tốt nghiệp đến 
nay, Anh/Chị đã từng có việc làm chưa? 

Tổng 
số sinh 

viên 
trả lời 

Có Chưa 

Số 
lượng % Số 

lượng % Số 
lượng % 

Kỹ thuật công trình xây dựng 188 186 98,9 186 176 94,6 10 5,4 
Kỹ thuật phần mềm 41 41 100,0 41 38 92,7 3 7,3 
Công nghệ sinh học 53 48 90,6 48 34 70,8 14 29,2 
Quản trị kinh doanh 169 138 81,7 138 127 92,0 11 8,0 
Quan hệ công chúng 147 130 88,4 130 126 96,9 4 3,1 
Ngôn ngữ Anh 138 91 65,9 91 83 91,2 8 8,8 
Công nghệ kỹ thuật môi trường 49 44 89,8 44 39 88,6 5 11,4 
Kế toán 226 226 100,0 226 221 97,8 5 2,2 
Kỹ thuật Nhiệt 9 9 100,0 9 9 100 0 0,0 
Thiết kế công nghiệp 64 47 73,4 47 41 87,2 6 12,8 
Thiết kế nội thất 149 102 68,5 102 93 91,2 10 8,8 
Thiết kế đồ họa 99 80 80,8 80 74 92,5 6 7,5 
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Ngành đào tạo 
Số sinh 
viên cần 
khảo sát 

Số sinh viên 
khảo sát được 

Kể từ khi biết kết quả đậu tốt nghiệp đến 
nay, Anh/Chị đã từng có việc làm chưa? 

Tổng 
số sinh 

viên 
trả lời 

Có Chưa 

Số 
lượng % Số 

lượng % Số 
lượng % 

Thiết kế thời trang 31 23 74,2 23 19 82,6 4 17,4 
Tài chính - Ngân hàng 177 170 96,0 170 165 97,1 5 2,9 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 50 47 94,0 47 40 85,1 7 14,9 
Quản trị khách sạn 90 80 88,9 80 73 91,3 7 8,8 
Kinh doanh thương mại 201 201 100,0 201 184 91,5 17 8,5 
Kiến trúc 246 162 65,9 162 157 96,9 5 3,1 

Tổng 2127 1825 85,8 1825 1699 93,1 127 6,9 

 

 
Hình 2.1 Tỷ lệ (%) sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp. 

Tỷ lệ sinh viên có việc làm đầu tiên sau khi tốt nghiệp 1 tháng và 6 tháng   

Kết quả khảo sát trình bày trong Bảng 2.2 cho thấy sau khi tốt nghiệp 1 tháng, 100% sinh 

viên ngành Kỹ thuật Nhiệt đã việc làm (9/9 sinh viên khảo sát). Đối với các ngành còn 

lại, tỷ lệ này không cao, dao động trong khoảng 13,8%-46,8% (Hình 2.2). Tuy nhiên, 

sau 6 tháng tốt nghiệp, trung bình 88,4% sinh viên tìm được việc làm trong tổng số sinh 

viên trả lời khảo sát. Tỷ lệ sinh viên các Khoa có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp được 

trình bày tóm tắt trong Hình 2.2.  

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

Tỷ lệ (%) sinh viên các khoa có việc làm sau khi tốt nghiệp 

Có việc làm 

Chưa có việc làm  
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Hình 2.2 Thời gian cựu sinh viên có việc làm kể từ khi biết kết quả tốt nghiệp. 

 
Hình 2.3 Tỷ lệ (%) sinh viên có việc làm đầu tiên sau 6 tháng tốt nghiệp.
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Trên 9 tháng
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Bảng 2.2 Thời gian sinh viên các Khoa có việc làm đầu tiên kể từ khi biết kết quả đậu tốt nghiệp 

Ngành đào tạo 

Số 
sinh 
viên 
cần 

khảo 
sát 

Số SV khảo 
sát được 

Bao lâu kể từ khi biết kết quả đậu tốt nghiệp, Anh/Chị có việc làm đầu tiên? 
Tổng 

số 
Sinh 
viên 

trả lời 
  

Dưới 1 tháng Từ 1 tháng 
đến 3 tháng  

Từ hơn 3 tháng 
đến 6 tháng  

Từ hơn 6 tháng 
đến 9 tháng  Trên 9 tháng  

Số 
lượng % Số 

lượng % Số 
lượng % Số lượng % Số 

lượng % Số 
lượng % 

Kỹ thuật công trình xây dựng 188 186 98,9 176 72 38,7 87 46,8 10 5,4 1 0,5 6 3,2 
Kỹ thuật phần mềm 41 41 100,0 38 15 36,6 18 43,9 3 7,3 1 2,4 1 2,4 
Công nghệ sinh học 53 48 90,6 34 9 18,8 16 33,3 5 10,4 1 2,1 3 6,3 
Quản trị kinh doanh 169 138 81,7 127 97 70,3 19 13,8 7 5,1 1 0,7 3 2,2 
Quan hệ công chúng 147 130 88,4 126 84 64,6 24 18,5 12 9,2 1 0,8 5 3,8 
Ngôn ngữ Anh 138 91 65,9 83 33 36,3 37 40,7 7 7,7 1 1,1 5 5,5 
Công nghệ kỹ thuật môi trường 49 44 89,8 39 12 27,3 19 43,2 5 11,4 2 4,5 1 2,3 
Kế toán 226 226 100,0 221 103 45,6 82 36,3 24 10,6 5 2,2 7 3,1 
Kỹ thuật Nhiệt  9 9 100,0 9 9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Thiết kế công nghiệp 64 47 73,4 41 15 36,6 16 39,0 5 12,2 3 7,3 2 4,9 
Thiết kế nội thất 149 102 68,5 93 52 55,9 28 30,1 9 9,7 3 3,2 1 1,1 
Thiết kế đồ họa 99 80 80,8 74 32 43,2 26 35,1 8 10,8 5 6,8 3 4,1 
Thiết kế thời trang 31 23 74,2 19 14 73,7 3 15,8 2 10,5 0 0,0 0 0,0 
Tài chính - Ngân hàng 177 170 96,0 165 95 55,9 44 25,9 17 10,0 6 3,5 3 1,8 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 
hành 50 47 94,0 40 26 55,3 8 17,0 4 8,5 1 2,1 1 2,1 

Quản trị khách sạn 90 80 88,9 73 46 57,5 15 18,8 9 11,3 2 2,5 1 1,3 
Kinh doanh thương mại 201 201 100,0 184 108 53,7 57 28,4 12 6,0 3 1,5 4 2,0 
Kiến trúc 246 162 65,9 157 112 69,1 35 21,6 7 4,3 2 1,2 1 0,6 
  2127 1825 85,8 1699 934 51,2 534 29,3 146 8,0 38 2,1 47 2,6 
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2.2 KHU VỰC VIỆC LÀM CHỦ YẾU CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP   

Kết quả khảo sát trình bày trong Bảng 2.3 cho thấy hầu hết sinh viên khi mới tốt nghiệp 

(trong thời gian 1 năm) làm việc cho khu vực tư nhân, trung bình đạt 68,1%. Đối với 

các ngành đào tạo khác nhau, giá trị này dao động trong khoảng 39,5% - 92,5%. Tỷ lệ 

sinh viên tự tạo việc làm cho bản thân sau 1 năm tốt nghiệp rất thấp, trung bình chỉ đạt 

4,3%, tỷ lệ cao nhất đạt được là 21,1% đối với ngành Thiết kế thời trang thuộc Khoa 

Mỹ thuật công nghiệp. 13,6% cựu sinh viên làm việc cho khu vực liên doanh nước ngoài, 

nhiều nhất là sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm (đạt 52,6%). Trung bình có 

7,1% cựu sinh viên làm việc cho khu vực Nhà nước, trong đó cao nhất là sinh viên tốt 

nghiệp ngành Công nghệ sinh học (đạt 17,6%). Khu vực làm việc chủ yếu của sinh viên 

tốt nghiệp được trình bày tóm tắt trong Hình 2.4. 

 

Hình 2.4 Tỷ lệ (%) loại hình làm việc của cựu sinh viên. 
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Bảng 2.3 Khu vực việc làm chủ yếu của sinh viên tốt nghiệp  

Ngành đào tạo 
Số sinh 
viên cần 
khảo sát 

Số sinh viên khảo 
sát được 

Khu vực Anh/chị đang làm việc: 

Tổng số 
sinh 

viên trả 
lời 

Khu vực nhà 
nước 

Khu vực tư 
nhân 

Khu vực liên 
doanh nước 

ngoài 

Anh/Chị tự tạo 
việc làm 

Số 
lượng % Số 

lượng % Số 
lượng % Số 

lượng % Số 
lượng % 

Kỹ thuật công trình xây dựng 188 186 98,9 176 19 10,8 133 75,6 18 10,2 6 3,4 
Kỹ thuật phần mềm 41 41 100,0 38 2 5,3 15 39,5 20 52,6 1 2,6 
Công nghệ sinh học 53 48 90,6 34 6 17,6 24 70,6 3 8,8 1 2,9 
Quản trị kinh doanh 169 138 81,7 127 10 7,9 79 62,2 27 21,3 11 8,7 
Quan hệ công chúng 147 130 88,4 126 5 4,0 99 78,6 13 10,3 9 7,1 
Ngôn ngữ Anh 138 91 65,9 83 8 9,6 55 66,3 19 22,9 1 1,2 
Công nghệ kỹ thuật môi trường 49 44 89,8 39 5 12,8 29 74,4 5 12,8 0 0,0 
Kế toán 226 226 100,0 221 25 11,3 157 71,0 30 13,6 9 4,1 
Kỹ thuật Nhiệt  9 9 100,0 9 1 11,1 6 66,7 2 22,2 0 0,0 
Thiết kế công nghiệp 64 47 73,4 41 2 4,9 38 92,7 0 0,0 1 2,4 
Thiết kế nội thất 149 102 68,5 93 0 0,0 86 92,5 4 4,3 3 3,2 
Thiết kế đồ họa 99 80 80,8 74 2 2,7 56 75,7 11 14,9 5 6,8 
Thiết kế thời trang 31 23 74,2 19 0 0,0 15 78,9 0 0,0 4 21,1 
Tài chính - Ngân hàng 177 170 96,0 165 17 10,3 121 73,3 20 12,1 7 4,2 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 50 47 94,0 40 4 10,0 25 62,5 7 17,5 4 10,0 
Quản trị khách sạn 90 80 88,9 73 6 8,2 45 61,6 16 21,9 6 8,2 
Kinh doanh thương mại 201 201 100,0 184 5 2,7 133 72,3 37 20,1 9 4,9 
Kiến trúc 246 162 65,9 157 13 8,3 126 80,3 16 10,2 2 1,3 

Tổng 2127 1825 85,8 1699 130 7,1 1242 68,1 248 13,6 79 4,3 
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2.3 MỨC THU NHẬP HÀNG THÁNG CỦA CỰU SINH VIÊN  

Kết quả khảo sát trình bày trong Hình 2.5 cho thấy trung bình có 34,4% sinh viên sau 

khi tốt nghiệp một năm có mức thu nhập trung bình 6 - dưới 8 triệu đồng/tháng; 

25,3% có mức thu nhập từ 8 - dưới 10 triệu đồng/tháng; 21% có mức thu nhập 4 - 

dưới 6 triệu đồng/tháng. Chỉ có 16,6% cựu sinh viên sau một năm tốt nghiệp có mức 

thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng. Một phần nhỏ cựu sinh viên có mức thu nhập dưới 

4 triệu đồng/tháng (khoảng 3,0%). Đặc biệt, 88,8% cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Nhiệt 

sau một năm tốt nghiệp có mức thu nhập từ 8 - trên 10 triệu đồng/tháng.  

2.4 MỨC ĐỘ PHÙ HỢP GIỮA KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG VIỆC 

HIỆN TẠI CỦA CỰU SINH VIÊN  

Kết quả khảo sát sự phù hợp giữa công việc của sinh viên với chuyên môn được đào tạo 

đối với từng Khoa được thể hiện trong Bảng 2.4. Trung bình 56,0% tổng số sinh viên trả 

lời khảo sát cho biết mức độ phù hợp giữa kiến thức chuyên môn và công việc hiện tại 

của cựu sinh viên đạt từ khá liên quan đến rất liên quan, đặc biệt 60-100% cựu sinh viên 

thuộc các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kỹ 

thuật phần mềm, Thiết kế công nghiệp, Kỹ thuật Nhiệt, Quan hệ Công chúng, Kế toán. 

Chỉ có khoảng 8,1% cựu sinh viên trả lời khảo sát cho biết có việc làm không liên quan 

đến chuyên môn được đào tạo. 
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Hình 2.5 Tỷ lệ (%) thu nhập bình quân/tháng của cựu sinh viên.
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Bảng 2.4 Mức độ phù hợp giữa kiến thức chuyên môn và công việc hiện tại của cựu sinh viên sau một năm tốt nghiệp 

Ngành đào tạo 

Số SV 
cần 

khảo 
sát 

Số SV khảo sát 
được 

Công việc Anh/Chị đang làm có liên quan đến chuyên môn được đào tạo? 
Tổng 

số 
câu 

trả lời 

Rất liên quan 
(> 80%) 

Khá liên quan 
(60 - 80%) 

Liên quan    
(40 - < 60%) 

Ít liên quan 
(10 - < 40%) 

Không liên 
quan (< 10%) 

Số 
lượng % Số 

lượng % Số 
lượng % Số 

lượng % Số 
lượng % Số 

lượng % 

Kỹ thuật công trình xây dựng 188 186 98,9 176 81 46,0 36 20,5 25 14,2 28 15,9 6 3,4 
Kỹ thuật phần mềm 41 41 100,0 38 21 55,3 9 23,7 4 10,5 3 7,9 1 2,6 
Công nghệ sinh học 53 48 90,6 34 1 2,9 4 11,8 6 17,6 8 23,5 15 44,1 
Quản trị kinh doanh 169 138 81,7 127 7 5,5 19 15,0 63 49,6 33 26,0 5 3,9 
Quan hệ công chúng 147 130 88,4 126 24 19,0 52 41,3 35 27,8 14 11,1 1 0,8 
Ngôn ngữ Anh 138 91 65,9 83 29 34,9 12 14,5 17 20,5 10 12,0 15 18,1 
Công nghệ kỹ thuật môi trường 49 44 89,8 39 13 33,3 4 10,3 4 10,3 5 12,8 13 33,3 
Kế toán 226 226 100,0 221 102 46,2 26 11,8 47 21,3 33 14,9 13 5,9 
Kỹ thuật Nhiệt  9 9 100,0 9 6 66,7 0 0,0 1 11,1 2 22,2 0 0,0 
Thiết kế công nghiệp 64 47 73,4 41 20 48,8 9 22,0 7 17,1 2 4,9 3 7,3 
Thiết kế nội thất 149 102 68,5 93 46 49,5 35 37,6 7 7,5 3 3,2 2 2,2 
Thiết kế đồ họa 99 80 80,8 74 47 63,5 12 16,6 10 13,5 2 2,7 3 4,1 
Thiết kế thời trang 31 23 74,2 19 8 42,1 8 42,1 2 10,5 1 5,3 0 0,0 
Tài chính - Ngân hàng 177 170 96,0 165 38 23,0 23 13,9 41 24,8 37 22,4 26 15,8 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 50 47 94,0 40 11 27,5 4 10,0 7 17,5 12 30,0 6 15,0 
Quản trị khách sạn 90 80 88,9 73 16 21,9 15 20,5 14 19,2 18 24,7 10 13,7 
Kinh doanh thương mại 201 201 100,0 184 35 19,0 52 28,3 44 23,9 36 19,6 17 9,2 
Kiến trúc 246 162 65,9 157 61 38,9 66 42,0 28 17,8 1 0,6 1 0,6 
Tổng 2127 1825 85,8 1699 566 33,3 386 22,7 362 21,3 248 14,6 137 8,1 
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Hình 2.6 Mức độ phù hợp giữa kiến thức chuyên môn và công việc hiện tại của cựu sinh viên 

2.5 NHU CẦU HỌC THÊM CỦA SINH VIÊN SAU MỘT NĂM TỐT NGHIỆP  

Kết quả khảo sát về nhu cầu học thêm của sinh viên sau một năm tốt nghiệp trình bày 

tóm tắt trong Bảng 2.5 cho thấy trong số những cựu sinh viên có tham gia học thêm, 

tiếng Anh vẫn là khóa học mà cựu sinh viên chọn nhiều nhất (chiếm tỷ lệ 31,0%). 

Khoảng 9,7% cựu sinh viên học lên trình độ thạc sĩ. Một số cựu sinh viên học thêm 

chứng chỉ tin học (chiếm tỷ lệ 3,7%), văn bằng 2 (chiếm tỷ lệ 5,7%) và các nghiệp vụ 

khác (chiếm tỷ lệ 3,2%). Cũng có khoảng 24,9% cựu sinh viên trả lời khảo sát cho biết 

không tham gia bất kì khóa học nào.  

 

Hình 2.7 Nhu cầu học thêm của sinh viên từ khi tốt nghiệp.
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Bảng 2.5 Nhu cầu học thêm của sinh viên sau khi một năm tốt nghiệp 

Ngành đào tạo 

Số 
câu 
trả 
lời  

Trong 3 năm tới Anh/Chị có dự định học thêm (có thể chọn nhiều ô): 

Tiếng Anh Tin học Văn bằng 2 Thạc sỹ Chứng chỉ 
hành nghề 

Không tham 
gia 

Ngoại ngữ 
khác: 

Khóa học 
khác: 

Nghiệp vụ 
khác: 

Số 
lượng % Số 

lượng % Số 
lượng % Số 

lượng % Số 
lượng % Số 

lượng % Số 
lượng % Số 

lượng % Số 
lượng % 

Kỹ thuật công trình xây dựng 220 73 20,7 16 4,5 17 4,8 24 6,8 65 18,4 12 3,4 4 1,1 5 1,4 4 1,1 

Kỹ thuật phần mềm 11 5 8,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,2 2 3,2 0 0,0 2 3,2 0 0,0 

Công nghệ sinh học 59 16 20,0 5 6,3 10 12,5 8 10,0 2 2,5 7 8,8 7 8,8 3 3,8 1 1,3 

Quản trị kinh doanh 150 40 24,1 3 1,8 3 1,8 6 3,6 9 5,4 68 41,0 8 4,8 8 4,8 5 3,0 

Quan hệ công chúng 139 51 31,5 0 0,0 3 1,9 19 11,7 1 0,6 19 11,7 15 9,3 13 8,0 18 11,1 

Ngôn ngữ Anh 86 14 11,0 1 0,8 10 7,9 11 8,7 7 5,5 20 15,7 17 13,4 4 3,1 2 1,6 
Công nghệ kỹ thuật môi 
trường 23 9 10,6 2 2,4 2 2,4 1 1,2 3 3,5 1 1,2 1 1,2 2 2,4 2 2,4 

Kế toán 205 39 13,1 4 1,3 9 3,0 14 4,7 17 5,7 94 31,5 11 3,7 14 4,7 3 1,0 

Kỹ thuật Nhiệt  11 4 28,6 0 0,0 0 0,0 1 7,1 4 28,6 0 0,0 0 0,0 1 7,1 1 7,1 

Thiết kế công nghiệp 47 13 24,5 1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 26,4 0 0,0 9 17,0 6 11,3 

Thiết kế nội thất 102 28 23,0 0 0,0 2 1,6 1 0,8 0 0,0 42 34,4 3 2,5 9 7,4 2 1,6 

Thiết kế đồ hoạ 80 16 15,8 1 1,0 0 0,0 3 3,0 0 0,0 27 26,7 2 2,0 10 9,9 2 2,0 

Thiết kế thời trang 23 4 16,0 0 0,0 1 3,8 1 3,8 1 4,0 14 53,8 0 0,0 4 15,4 0 0,0 

Tài chính - Ngân hàng 209 76 33,3 10 4,4 18 7,9 30 13,2 13 5,7 35 15,4 14 6,1 10 4,4 3 1,3 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 
hành 49 18 31,6 1 1,8 4 7,0 6 10,5 3 5,3 10 17,5 7 12,3 0 0,0 0 0,0 

Quản trị khách sạn 106 43 40,6 5 4,7 2 1,9 6 5,7 5 4,7 17 16,0 21 19,8 5 4,7 2 1,9 

Kinh doanh thương mại 218 95 32,1 17 5,7 21 7,1 20 6,8 15 5,1 19 6,4 19 6,4 6 2,0 6 2,0 

Kiến trúc 141 26 11,1 2 0,9 2 0,9 28 11,9 8 7,7 57 24,3 2 0,9 4 1,7 2 0,9 

Tổng 1879 570 31,0 68 3,7 104 5,7 179 9,7 165 9,0 458 24,9 131 7,1 109 5,9 59 3,2 
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2.6 Ý KIẾN CỦA CỦA SINH VIÊN  

Những nội dung trình bày trong mục này được trích nguyên văn từ ý kiến của cựu sinh 

viên. 

Khoa Công nghệ Thông tin 

- Khoa hỗ trợ tốt trong việc nâng cao các khóa học tốt và thường xuyên mở các lớp 

trong hè để sinh viên kịp thời trả môn có đủ điều kiện tham gia đồ án cuối năm. 

- Các công tác đào tạo về kiến thức tốt. Tuy nhiên những hoạt động ngoài học thuật ra 

thì nhà trường còn tổ chức rất ít. Đa phần là các câu lạc bộ tự đứng ra tổ chức, ngoài 

ra khoa không tổ chức nhiều sự kiện cho sinh viên tham gia lắm. Một năm chỉ từ 2-3 

sự kiện. Nếu ta xem 6 trường ĐHQG HCM và 7 trường ĐHQG HN thì các hoạt động 

ngoài học hành ra thì hoạt động phát triển kỹ năng, hoạt động Đoàn hội, vui chơi giải 

trí của họ rất nhiều và tại sao một trường tư thục chất lượng số 1 Việt Nam hiện nay 

lại không làm được điều này.  

- Kiến thức học được có thể áp dụng khoảng 50% vào công việc thực tế ở công ty. 

- Với số tiền học phí khác lớn ban đầu, khoa hỗ trợ cho sinh viên trả trước một phần 

học phí hoặc gia hạn học phí để gia đình và sinh viên đỡ gặp khó khăn hơn. Ngoài ra, 

chính sách học bổng của khoa làm sinh viên có động lực phấn đấu hơn trong việc học. 

- Tạo cho sinh viên môi trường học tập tốt, kiến thức học rất xác thực với thực tế đi làm 

- Chuyên nghành IT được đào tạo khá bài bản với những quy trình, cách quản lý được 

đề cập ngay những năm đầu sinh viên. Điều đó tạo ra một thế mạnh riêng cho sinh 

viên IT Văn Lang khi ra trường. Kĩ năng mềm được chú trọng đào tạo ví dụ như kĩ 

năng thuyết trình giúp các bạn có thể tư tin khi phỏng vấn trước các nhà tuyển dụng. 

Kĩ năng làm việc nhóm giúp sinh viên Văn Lang hòa nhập nhanh với môi trường mới. 

- Dạy khá nhanh, những bạn tiếng anh không tốt và trình độ trung bình không theo kịp 

với môn học 

- Ra trường thì doanh nghiệp cũng chỉ cần Dev hoặc Test cao cấp hơn thì đã có người 

ngồi, nên đề nghị trường nên chú trọng vài phần cho các sinh viên khoa IT được hiểu 

tốt sâu hơn về Dev và Test trong môi trường thực tế chứ không phải chỉ lý thuyết và ít 

chú trọng vào sản phẩm tạo ra. 

- Các thầy cô đa số dạy Coding với tâm lý "học sinh đã giỏi vê code" nên toàn nói cao 

siêu ... nên có tâm lý dạy cho sinh viên là những người "chưa biết gì" thì sv sẽ có 

nhiều hứng thú hơn. Network cũng là 1 môn khá hay, rất cần thiết cho sv apply vào 
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các tập đoàn viễn thông như Viettel, Vina, Mobi,... nhà trường nên chú trọng đào tạo 

thêm 

- Với bản thân em là 1 Tester. Khi ra trường em cảm thấy những khiến thức được học 

môn Software Testing trong trường còn quá khô khan, sách vở, khác xa với thực tế. 

Là một môi trường được đào tạo bài bản về Sofware Development Life Cycle, em hi 

vọng ở những khoá sau mong nhà trường sẽ nâng cao những bài test (trước đó bài 

test luôn lặp lại lặp áp dung cho những khoá kế tiếp) và tạo nhiều hoạt động nhóm 

sát với thực tế cho sinh viên để giúp các em tiếp thu bài học dễ dàng vì bản thân môn 

Software Testing là những lý thuyết khô khan nên cần nhiều hơn những bài tập và ví 

dụ thực tế của giảng viên để sinh viên thu nạp kiến thức tốt hơn và đó cũng chính là 

nền tảng vững vàng khi sinh viên va chạm môi trường bên ngoài. Những công nghệ 

mới cũng nên được cập nhật đưa vào môn học cho sinh viên tham khảo để nâng cao 

khả năng học hỏi và tìm tòi. Đây chỉ là những lời góp ý nhỏ, nhưng hi vọng sẽ luôn 

có những mầm non tương lai - thế hệ kế tiếp của nhà trường luôn tự hào là một SINH 

VIÊN VĂN LANG. 

- Sinh viên Văn Lang còn yếu kĩ năng lập trình. Ngay từ đầu những năm đại học nhà 

trường nên định hướng mỗi sinh viên theo 1 ngôn ngữ lập trình. Theo đó đào tạo 

xuyên suốt ngôn ngữ đó xuyên suốt 4 năm đại học. Ví dụ: Em sinh viên A muốn theo 

hương java, nhà trường sẽ tập trung các sinh viên theo java thành một nhóm và đào 

tạo xuyên suốt 4 năm đại học sau đó. Nắm thật chắc và sâu 1 ngôn ngữ thì không 

khó để các em có thể tiếp cận các ngôn ngữ khác. Còn nữa, em mong nhà trường sẽ 

luôn giữ bản sắc của CMU luôn đào tạo theo các môn học CMU. Hiện không còn 

các thầy cô cũ giảng dạy cũng là một thiệt thòi cho sinh viên lớp kế cận. Thay mặt 

K18T gửi lời tri ân tới các thầy cô trong khoa, mong rằng các thầy cô ở lại sẽ luôn 

giữ vững tinh thần CMU đấy cho các thế hệ em sinh viên sau này.  

Khoa Kỹ thuật Nhiệt 

- Nhìn chung công tác đào tạo của nhà trường khá tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên 

theo học.  

- Tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội va chạm với công việc thực tế mình học sớm. 

- Đặc biệt khoa Kỹ thuật nhiệt lạnh với sự tận tâm của Thầy Lê Hùng Tiến đã mở ra con 

đường tương lai rộng mở cho sinh viên theo học. 

- Khoa vẫn còn buông lỏng chưa siết chặt nên nhiều bạn học còn lơ là. Điểm đỗ vào khoa 
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hơi thấp thành thử ra chất lượng sinh viên mới vào chưa được cao. 

 

Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học - Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường 

- Luôn theo kịp xu hướng của hiện nay. Giảng dạy theo nhiều cách khác nhau để sinh 

viên có được kiến thức tốt nhất. 

- Giảng dạy tận tâm, chất lượng đào tạo tốt, bên cạnh đó còn rèn luyện đạo đức, nhân 

cách, thói quen tốt cho sinh viên 

- Cần bổ sung chương trình đào tạo mảng tư vấn môi trường và chính sách môi trường 

cho sinh viên 

- Cơ sở vật chất trang- thiết bị đầy đủ, đá ứng nhu cầu giảng dạy và học tập - Nhiều hoạt 

động ngoại khóa bổ ích cho sinh viên, được giao lưu nhiều chuyên gia, nghệ sĩ - Cơ hội 

việc làm cao khi tốt nghiệp 

- Tuy công việc hiện tại không liên quan đến ngành học nhưng những điều mình học ở 

trường bổ sung cho công việc đang làm rất nhiều.  

- Đào tạo đầy đủ chuyên sâu về phần thiết kế, cần đào tạo thêm về các phần mềm vẽ 

chuyên ngành. 

- Nhà trường và khoa luôn tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các khóa học và giúp đỡ 

sinh viên có được kết quả học tập tốt nhất trong suốt quá trình giảng dạy. 

- Học phí không tăng qua 4 năm, không gặp khó khăn trong việc đăng ký lịch học do 

trường đã sắp xếp lịch học cho sinh viên 

- Vài cá nhân ở Phòng kế toán và phòng phục vụ học đường làm việc thiếu trách nhiệm, 

hay có thái độ không đúng với sinh viên.  

Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học - Ngành Công nghệ sinh học 

- Các môn học rất hay, nhiều kiến thức. Đội ngũ các thầy, cô nhiệt tình có tâm huyết với 

nghề, gần gủi với sinh viên 

- Nhìn chung, nhà trường tạo nhiều điều kiện cho sinh viên phát triển. Mình thật sự rất 

yêu mến Văn Lang 

- Em thấy trường đào tạo tốt, nhưng chưa hoàn toàn sát sao. Có những sinh viên rất nổi 

bật nhưng cũng có những sinh viên khi tốt nghiệp không biết mình làm cái gì. Em nghĩ 

cần có nhiều bài luận hay những cuộc thi nhỏ để khuyến khích tinh thần tự học tự tìm 

hiểu của sinh viên, làm việc nhóm tuy tốt nhưng 1 vài cá nhân hầu như không biết làm 

gì cả với lại chuyên ngành CNSH em thấy nhà trường nên hợp tác với 1 số nơi dạy 
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thêm nghiệp vụ chuyên môn cho chúng em, để chúng em nhận ra được mình cần bổ 

sung kỹ năng ngành từ sớm và không vất vả tìm chỗ học cũng như sắp xếp lịch học. 

- Nhà trường có thể lắp đặt thêm hệ thống máy lạnh trong các phòng học để giúp sinh 

viên dễ dàng học tập hơn trong những ngày mùa nóng. Vì trừơng mình nằm trong trung 

tâm thành phố lại ít cây xanh nên em cảm thấy rất bí và nóng nhất là vào những ngày 

mùa nóng từ tháng 3 đến tháng 8. Làm cho việc tiếp thu kiến thức cho sv có phần hạn 

chế lại.  

- Nhiều giảng viên đã nhiều tuổi, học vị cao, nhưng tư tưởng cứng nhắc, đôi khi gây cản 

trở sự phát triển của câu lặc bộ đội nhón 

- Đề tài những bài tiểu luận không mới, ít tư liệu từ nhà trường để tham khảo nên những 

bài luận cứ na ná nhau. Một số môn tuy rất hay nhưng giảng viên giảng không lôi cuốn 

lắm. Riêng môn anh văn chuyên ngành là em thấy thất vọng nhất. 

Khoa Xây dựng 

- Công tác đào tạo trường rất tốt, em rất tự hào vì đã học Văn Lang chuyên ngành Xây 

Dựng, nếu có ý kiến em xin góp ý nhà trường mở thêm các lớp về phần mềm mới; 

điển hình như Tekla, hiện tại em thấy biết về Tekla rất dễ xin việc. 

- Công tác đào tạo tốt cần bỏ qua những môn không liên quan đến ngành. Tạo điều kiện 

cho các bạn được áp sát thức tế sớm hơn nữa. 

- Giảng viên vừa truyền đạt kiến thức lý thuyết vừa chia sẽ kinh nghiệm thực tế nên khi 

ra trường sinh viên ít bị bỡ ngỡ với công việc. 

- Cần đào tạo thêm kỹ năng mềm cho mỗi sinh viên, khả năng ứng xử , cũng như khả 

năng hoạt động theo team 

- Cần cho sinh viên tương tác thực tế với môi trường làm việc nhiều hơn, mở các khóa 

học cho về phần mềm Bim, quản lý tiến độ, giao lưu với anh chị trong ngành để có 

nền tảng vững sau khi ra trường. 

- Cần đào tạo thực tế nhiều hơn, kỹ năng làm việc còn thiếu sót, hạn mức khả năng chưa 

xách định, với trình độ đó thì mức lương nhận được là bao nhiêu cho các bạn sinh viên 

mới ra trường? Còn hướng nghiệp sau này. 

- Có trách nhiệm trong công tác đào, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên đúng với 

chuyên ngành đã chọn. 

- Về phần này em chỉ có một số ý kiến khách quan là không phải học trường nào thì 

nâng cao trường đó nhưng mà thật sự Nhà trường thật sự rất quan tâm đến học vấn, 
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kiến thức của sinh viên!nếu đã ra trường thì ít nhất phải nắm vững kiến thức và vốn 

kiến thức đó đủ để phục vụ trong công việc 

- Nhà trường đào tạo kiến thức tốt, sát với thực tế, ra trường tự tin với công việc chuyên 

môn 

- Học quá nhiều về lý thuyết, ít coi trọng thực tế, nên tìm hiểu thị trường tuyển dụng bên 

ngoài đang làm những gì. 

- Kiến nghị nhà trường dạy thêm 1 số môn như : kết cấu bê tông dự ứng lực , an toàn 

lao động , sửa chữa công trình. 

- Trường nên cắt giảm bớt các môn đại cương, tập trung vào các môn như dự toán, bóc 

tách khối lượng, cập nhật các phần mềm mới, tính toán khối lượng, kết cấu... 

- Công tác đào tạo khá tốt đối với ngành xây dựng, sinh viên được trang bị tương đối 

đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng. Sinh viên ra trường dễ hòa nhập với môi trường 

làm việc. Tuy nhiên kinh nghiệm thực tế cho sinh viên còn nhiều hạn chế trong quá 

trình học tập. 

- Đào tạo rất tốt, giảng viên nhiệt tình, tận tình. nhưng em có 1 số góp ý sau : cần cập 

nhật những phần mềm cần thiết khi đi làm thực tế bên ngoài ( Vd: Revit, Bim, hay 

phần mềm quản lí tiến độ Ms project), cần nâng cao trình độ tiếng anh (rất quan trọng 

đa số sinh viên trường mình ra rất thiệt thòi về mảng này). Em biết khó thực hiện 

nhưng mong nhà trường cố gắng để văn lang chúng ta tốt đẹp hơn. 

- Các kiến thức nhà trường dạy tương đối ổn, tuy nhiên cần cho các bạn sinh viên thực 

tập nhiều hơn về ngành nghề mình làm. cần định hướng cho các bạn sinh viên sau khi 

ra trường mình làm bên thiết kế hay thi công, bên thiết kế thì mình cần những kiến 

thức gì, bên thi công mình cần những kiến thức gì để các bạn sinh viên chuẩn bị 

- Công tác đào tạo của trường đầy đủ kiến thức cơ bản cũng như chuyên ngành ,Tuy 

nhiên trong quá trình đi làm thì học hỏi thêm chứ kien thức học trong trường thì chưa 

đủ. 

- Hy vọng chương trình đào tạo của trường có thêm nhiều cơ hội để sinh viên tiếp xúc 

sớm với công việc 

- Công tác đào tạo của nhà trường khá đầy đủ, có thể vận dụng những kiến thức căn bản 

vào công việc. 

- Công tác học tập và giản dạy rất tốt, tạo nhiều điều kiện cho sinh viên nắm và học hỏi 

kiến thức 
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- Công tác đào tạo của nhà trường tốt, có liên quan đến thực tiễn nhiều, đa số ra đi làm 

gặp mấy đồng nghiệp đã từng học trường Văn Lang. 

- Công tác đào tạc của trường Văn Lang cực kì tốt. Nhà trường luôn luôn tạo mọi điều 

kiện tốt nhất cho sinh viên trong vấn đề học tập và các hoạt động ngoại khóa. 

- Chuyên nghiệp, tận tình, tất cả vì quyền lợi của sinh viên. Trang bị tất cả kỹ năng sinh 

viên cần thiết để có thể làm được tất cả công việc trong nghành đã học. Lý thuyết đi 

đôi với thực tế rất bổ ích cho kiến thức của sinh viên 

- Công tác đào tạo và quản lý trường mình tốt, nhưng kiến thức trên trường chủ yếu là 

dùng cho thiết kế, các môn về thi công cần đi sâu hơn và mở rộng hơn nữa. 

- Em cảm thấy các môn học ở trường đa phần cũng cung cấp đầy đủ các kiến thức. 

Nhưng nếu được, em mong trường có thể chú trọng nhiều hơn kiến thức chuyên môn 

và có thêm một số môn như: gió động, động đất, dự toán, thi công, tin hoc... 

- Trường Văn Lang đã giúp cho em có những kiến thức cơ bản nhất để em có thể làm 

việc và định hướng nghề nghiệp, tương lai của mình. Quý thầy cô luôn quan tâm, giúp 

đỡ, cố gắng giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình học tập một cách tốt nhất để 

sinh viên chúng em có thể có được kết quả tốt nhất. Thầy cô thân thiện, công tác hỗ 

trợ sinh viên nhanh chóng, linh động, môi trường học tập tốt. Em xin cảm ơn quý thầy 

cô đã giúp đỡ em có được những kiến thức cần thiết, thái độ sống tích cực và đặc biệt 

là những người bạn tốt mà em đã gặp được trong ngôi trường Văn Lang này. Chúc tất 

cả các thầy cô dồi dào sức khoẻ, thành đạt và luôn hạnh phúc trong cuộc sống! 

- Em hài lòng nhất là nhà trường cam kết học phí mỗi năm sẽ không tăng, nếu như có 

nợ môn học lại thì phí học lại cũng rẻ hơn mấy trường khác 

- Em cảm thấy thích nhất là sự nhiệt tình chỉ dạy của các thầy cô, cảm ơn các thầy cô đã 

luôn yêu quý và chỉ dạy nhiệt tình chúng em! 

- Sinh viên có thắc mắc yêu cầu gì thì công tác sinh viên được giải quyết nhanh chóng 

và cặn kẽ. 

- Cơ sở vật chất còn chưa đầy đủ, em vẫn nhớ mỗi lần sửa đồ án mà không có phòng , 

thầy trò phải xoay quanh 1 cái bàn nhỏ ướt hết mồ hôi. 

- Cân bằng lại giữa thiết kế và thi công, vì khi ra trường chủ yếu đi thi công nhiều mà 

hầu hết các trường đào tạo lại là chuyên về thiết kế. 

- Cơ sở vật chất còn 1 số hạn chế như phòng học nóng, nhất là các tiết học vào giờ trưa, 

CS 1 chưa có bãi đậu xe riêng cho sinh viên của trường, không gian tại phòng họa thất 
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và thư viện còn khá nhỏ, chật hẹp. 

- Chương trình học chưa thực sự hơp lí (Môn học) dẫn đến số ít sinh viên có nhu cầu 

học ThS (tại Đại học Bách Khoa) phải học bổ sung lại một số môn học đã học tại 

trường Văn Lang, làm mất thời gian và công sức. 

- Cần xem lại các website, các thông tin update rất chậm. Khi còn đi học tại Văn Lang, 

hầu như phải kiểm tra trên văn phòng Khoa. Rất hạn chế cho các bạn đang xa thành 

phố. 

- Đa số các môn học mang tính lý thuyết nhiều hơn thực tiễn khi đi làm (không chỉ 

riêng Văn Lang mình) 

Khoa Kiến trúc 

- Khối lượng đào tạo lớn, sinh viên được tiếp xúc với nhiều đồ án, kiến thức chuyên ngành 

đầy đủ 

- Đội ngũ giảng viên cơ hữu của nhà trường còn khá mỏng 

- Em khá hài lòng về chương trình giảng dạy của nhà trường, nhà trường cho em nhiều kiến 

thức và kỉ niệm của thời sinh viên. 

- Còn nặng về lý thuyết, sinh viên không có cơ hội tiếp xúc với thực tế, giáo trình, phương 

pháp cũ 

- Không đủ kiến thức để áp dụng nhiều nhu cầu của thị trường địa ốc và xây dựng 

- Công tác đào tạo rất khoa học, phù hợp với năng lực của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh 

viên phát triển tốt. 

- Được lên rất nhiều đề tài đồ án ở từng năm học, được giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp rất 

nhiệt tình. 

- Kiến thức có được, được thực hành nhiều (làm nhóm và đồ án) có nhiều sinh hoạt ngoại 

khóa hấp dẫn. 

- Có lịch học cố định, duy trì ổn định nguyên học kì, cơ mở lớp học kì hè cho sinh viên 

- Các thầy cô giảng viên rất có tâm dạy hay, điều kiện học vẽ tay hình thành tư duy khối, 

công năng rất nhiều. 

- Em khá hài lòng về những công tác và hoạt động đội nhóm mà trường, khoa tổ chức. 

- một số giảng viên có chất lượng cao 

- Nhà trường rất quan tâm đến việc học tập của sinh viên, điển hình là việc gởi bảng điểm 

về gia đình vào cuối mỗi học kì. Và điều tuyệt vời nhất là Nhà trường tổ chức lễ tốt 

nghiệp rất bài bản và trang trọng. Đây là điều tôi tự hào nhất khi nói về Văn Lang mến 
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yêu của chúng ta. 

- Phòng học và nhất là họa thất khá nóng vào mùa nắng và bị mưa tạt vào mùa mưa. Rất 

mong nhà trường tu sửa để những thế hệ sau học tốt hơn. 

- Sinh viên chưa có nhiều cơ hội thực hành thực tế. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng tốt cho 

việc giảng dạy 

- Giờ đồ án vẽ tay còn nhiều, làm hạn chế khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế khi ra 

trường. 

- Cơ sở vật chất và không thể rút ra điểm mạnh và yếu của bản thân qua mỗi đồ án.  

- Còn nhiều vướng mắc về điểm môn học 

- Mật độ đồ án còn quá dày, nội dung học còn nặng lý thuyết, nhiều môn rất ít hữu dụng, lại 

thiếu phát triển kĩ năng mềm và kĩ năng vẽ máy, quản lý bản vẽ cần thiết cho công việc 

khi ra trường 

- Công tác hỗ trợ sinh viên về các vấn đề hành chính còn chưa thân thiện, cần lắng nghe và 

khảo sát thêm ý kiến sinh viên khi còn học tại trường 

- Cơ sở vật chất, không được chọn học những phần mềm đồ hoạ đáp ứng cho Kiến trúc                

(Sketchup, Revit), chủ yếu là tự học ở ngoài, trong khi rất nhiều công ty trong nước và 

quốc tế dùng những phần mềm này phục vụ cho thiết kế kiến trúc, kể cả đồ án cũng rất 

cần những phần mềm này hỗ trợ. 

- Thiếu thông tin nhiều cuộc thi, nghiên cứu để sinh viên được tham gia, Nhiều thầy cô tốt 

như thầy Văn Tấn Hoàng, Nguyễn Huy Văn,... trong thời gian em học đã không còn giảng 

dạy nữa. Những cựu sinh viên giỏi đã không được ở lại trường trợ giảng vd như anh Lê 

Minh Khôi (k8) 

- Em nghĩ nhà trường nên dạy vào chuyên môn ngành học nhiều hơn, 2 năm đầu học đại 

cương thật sự rất phí nên dồn học đại cương 1 năm là được, vả lại học theo trong trường 

dạy thì ra trường hầu hết làm việc hoàn toàn rất rất ít liên quan, trừ những kiến thức cơ 

bản ở cái bài đồ án, còn lại thì rất mơ hồ, vd như vẽ 1 bản vẽ xin phép hoặc hoàn công 

hoặc tách thửa, những bản vẽ rất cơ bản để cho kiến trúc sư hiểu dc công việc ở ngoài, và 

đỡ mộng tưởng rằng ra trường sẽ làm thiết kế chính liền, vì e nghĩ đa số 80% sinh viên là 

ra trường sẽ vẽ các bản vẽ triển khai hoặc hoàn công, xin phép, tách thửa, khi rành các 

bản vẽ, quy luật đường lộ giới,... thì mới có thể thiết kế đúng luật tại quận, huyện mà ko 

bị trả bản vẽ khi nộp trện quận, huyện.  

- Chưa đáp ứng được yêu cầu đổi giảng viên của sinh viên, làm chất lượng của một số môn 
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không thật sự hiệu quả 

- Trường không chuyên sâu về khả năng đồ họa nhiều, giáo viên hướng dẫn nên là những 

thầy cô có năng lực giảng dạy, nên cho nhiều chương trình học về thực tế nhiều hơn là chỉ 

trên lý thuyết 

- Khối lượng nghiên cứu của 1 đồ án thiết kế khoa kiến trúc quá ít không đi sâu và thời gian 

cũng quá ngắn.  

- Cơ sở vật chất dành riêng cho chuyên ngành kiến trúc tệ 

- Chương trình học chồng chất làm sinh viên rơi vào tình trạng quá tải, chống chế cho qua 

mà kiến thức để ứng dụng không được tích lũy nhiều. Bất cập trong quản lý, quy định đặt 

ra đầu năm sau lại thay đổi làm sinh viên gặp khó khăn, đến ngày thi vào phòng thi rồi 

vẫn bị cấm thi vì vấn đề liên quan đến học phí thiết nghĩ nên giải quyết hoặc thông báo 

đến sinh viên trước ngày thi (đôi khi có sinh viên gặp khó khăn), giải quyết ngay phòng 

thi gây ảnh hưởng đến các sinh viên không liên quan 

- Bỏ điểm danh trong giờ học! Nhằm giúp các bạn sinh viên nâng cao ý thức tự giác học tập  

Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh - Ngành Kinh doanh thương mại 

- Nên mời giảng viên làm nhiều năm trong ngành có khả năng giảng dạy và truyền đạt, 

tăng cường giảng dạy tiếng anh hơn 

- Sự nhiệt tình của các thầy cô và môi trường học tập năng động 

- Các thầy cô tận tình, tạo mọi điều kiện học tập cho sinh viên 

- Thầy cô luôn sẵn sàng giúp đỡ sinh viên và chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm thực tế cho 

sinh viên 

- Thiếu thực hành, các bài giảng vẫn chưa thu hút, nhiều lý thuyết, cần chia sẻ thêm về các 

kinh nghiệm cũng như cách ứng xử, xử lý tình huống, những lưu ý dành cho người bắt 

đầu làm trong ngành 

- Có 1 số thầy cô hướng dẫn làn bài nghiên cúu khoa học thực tế không có nhiều kinh 

nghiệm nên khi làm nghiên cứu tụi em vẫn không thể xác định đúng hướng mà chủ đề 

yêu cầu 

Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh - Ngành Quản trị kinh doanh 

- Nên đào tạo có chiều sâu thực tiễn hơ, hạn chế các môn học rườm rà thiếu thực tế 

- cơ sở tốt, thầy cô ISM nhiệt tình với sinh viên 

- Nhà trường tạo điều kiện tốt cho sinh viên học tập và phát triển, sinh viên được hỗ trợ và 

lắng nghe trong quá trình học tại trường 

25 
 



- Về chuyên ngành ISM: đối với mảng kỹ thuật cần đào sâu vào kiến thức về dữ liệu và 

quy trình; đối với mảng kinh doanh cần tập trung hơn vào kế toán - tài chính. 

- Hỗ trợ công ty thực tập cho sinh viên, 1 số môn học lý thuyết, không ứng dụng thực tế. 

- Những kiến thức đã được giảng dạy ở các môn học không thực tế, hầu như không thể áp 

dụng vào công việc. Các kiến thức còn quá hàn lâm, chưa bám sát thực tế, chưa nêu 

được những điển hình và ví dụ trong công việc. 

- Khá ổn nhưng còn lý thuyết không dẫn đến thực tế nhiều. Ra trường lơ ngơ không biết 

làm gì với ngành mình học 

- Có nhiều hoạt động giúp sinh viên năng động hoạt bát, thể hiện được khả năng, kết hợp 

vừa học vừa chơi để không phải căng thẳng trong các giờ học tập. Các chương trình đặc 

trưng của các khoa ngành được duy trì từ năm này qua năm khác. 

- Tạo điều kiện để sinh viên được phát biểu ý kiến, khuyến khích phát triển tư duy và kĩ 

năng nghiên cứu trong học tập. Nhiều giảng viên còn trẻ nên khá hiểu rõ tâm lý sinh viên 

và có hướng điều chỉnh phương pháp giảng dạy thu hút và hấp dẫn. 

- Các chương trình của các khoa hàng năm, tạo sự hoà nhập, sự năng động. Các quyền lợi 

cho sinh viên, tôi đều rất hài lòng. 

- Nhiều môn học có tính ứng dụng thấp đối với chuyên ngành. Thái độ của quản lý sinh 

viên cũ không tốt 

- Hoạt động ngoại khóa chưa đủ sức thu hút mạnh mẽ, môi trường thể thao chưa đủ lớn 

- Có nhiều giảng viên đã có tuổi nên có thể khả năng truyền đạt chưa thật sự tốt với người 

trẻ. 

- Các môn học mang nặng tính trừu tượng tư tưởng tốn giời gian cả giảng viên và sinh 

viên mang tâm lý học có thể theo quy định tốn nhiều thời gian 

- Thầy cô giảng dạy những môn marketing quá cổ hủ, cứng nhắc, chỉ dạy lý thuyết suông, 

không thực tế, không theo kịp sự phát triển hiện nay. Một số thầy cô chuyên ngành quản 

trị vẫn còn thái độ khinh khi ngành ISM, đối xử với ngành này bất công, tiêu cực 

- Giáo trình giảng dạy nên cập nhật mới hơn, áp dụng các phương pháp mới, sáng tạo 

trong việc giảng dạy 

- Những môn học chủ đạo của ngành còn quá chung chung, không tập trung sâu vào bất 

kỳ lĩnh vực nào. Làm cho SV cảm thấy môn nào cũng biết, nhưng chỉ biết được 1 phần.  

- Sự kết nối giữa các sinh viên, các quản lý khoa ban với cựu sinh viên chưa nhiều. Không 

đồng nhất quan điểm với nhau trong các phong trào hoạt động. Các năm về sau sự gắn 
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kết ngày càng ít hơn. 

- Công tác Đoàn Hội nhìn chung được hỗ trợ về tần suất cơ hội nhưng lại hạn chế về ngân 

sách tài chính hỗ trợ dẫn đến tình trạng sinh viên bỏ tiền túi ra để lo chương trình mà 

không được khoa và trường hỗ trợ lại một cách đầy đủ dù số tiền chỉ vài triệu chẳng lớn 

lao gì nhưng với sinh viên thì nó là rất quý và rất nhiều. Điều này làm mất đi tính thuần 

tuý đúng nghĩa về từ "Hỗ trợ" sinh viên. Về học tập thì cơ sở vật chất khá đầy đủ. 

Khoa Du lịch 

- Em xin góp ý kiến của mình về công tác đào tạo của Nhà trường: Thứ nhất, trường mình 

chưa chú trọng vào ngoại ngữ nhiều đặc biệt là Tiếng Anh. Em nghĩ nên tăng thêm các 

tiết ngoại khóa để sinh viên tiếp xúc với người nước ngoài thường xuyên bên cạnh có sự 

hỗ trợ từ giảng viên của mình. Các câu lạc bộ Tiếng Anh, Tiếng Pháp nhà trường nên có 

phương pháp để tăng sự hứng thú để sinh viên tham gia. Thứ 2, nếu nhà trường có điều 

kiện thì nên đưa nghiệp vụ Bartender vào như một môn học chính thức, tạo cho sinh viên 

có thêm kiến thức khi thực tập cũng như việc làm sau này. 

- Nhìn chung, công tác đào của trường khá tốt. Hy vọng trường sẽ ngày càng phát triển 

hơn nữa để gầy dựng thế hệ trẻ sau này 

- Cảm thấy nhận được sự đào tạo tốt từ đội ngũ của nhà trường, học tập và hoạt động hết 

sức mình trong bốn năm đại học 

- Cần xác định cho sinh viên đi thực tập là cho công việc sau này luôn vì thấy các bạn còn 

hời hợt khi đi thực tập. 

- Là môi trường đào tạo khá tốt, nhưng còn nhiều giáo viên không giảng dạy sát thực tiễn, 

vài môn học còn tẻ nhạt 

- Nhìn chung nhà trường đào tạo khá tốt cho sinh viên kỹ năng mềm nhưng kiến thức thì 

sinh viên không áp dụng nhiều vào thực tế. 

- Trường đào tạo sát với thực tế ngành học, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sau khi ra 

trường tiếp cận và hoà nhập nhanh với công việc. 

- Hài lòng, chương trình đào tạo rất cần thiết và bổ ích khi em làm việc, đặc biệt giao tiếp 

với khách 

- Cần lên lịch học để sinh viên có thể chủ động thời gian nhằm tạo điều kiện để sinh viên 

có thêm thời gian để học và làm thêm tăng cường kinh nghiệm 

- Mong rằng sinh viên sẽ được tiếp xúc thực tế nhiều hơn thay vì chỉ hiểu biết công việc 

trên lý thuyết 
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- Công tác đào tạo của nhà trường khá chặt chẽ. Bám sát với ngành học, nhưng phần thực 

hành chuyên môn hơi hạn chế. 

- Nhà trường đào tạo tốt, nên bỏ môn ngoại ngữ thứ ba vì sinh viên không đạt được kiến 

thức nhiều như mong đợi 

- Đội ngũ giảng viên trẻ và nhiệt huyết. Nhà trường đã tạo điều kiện để chúng em được đi 

kiến tập và thực tập, điều này giúp chúng em tiếp xúc thực tế hơn môi trường khách sạn 

và có những định hướng trong tương lai 

- Trường tạo cơ hội cho sinh viên thực tập và làm mô phỏng doanh nghiệp giúp sinh viên 

phần nào trải nghiệm được môi trường làm việc sau này và định hướng công việc tốt 

hơn!  

- Môi trường và chính sách cho sinh viên. 

- Được nhận kiến thức mới vêd du lịch và học hỏi được nhiều trong hoạt động tại khoa và 

trường 

- Rất hài lòng nếu so với trường khác về thầy cô, dịch vụ trong trường. Định hướng sinh 

viên tốt. 

- Sinh viên được tiếp xúc với thực tế ngành học cũng như môi trường doanh nghiệp từ rất 

sớm. 

- Quý thầy cô giảng dạy của khoa giàu kinh nghiệm và nhiệt tình trong công tác đào tạo 

sinh viên. 

- Có những chính sách tốt cho sinh viên (không tăng học phí hàng năm, căn tin bán đồ ăn 

hợp vệ sinh, túi tiền). 

- Thầy cô khá quan tâm đến nhân viên. Mức học phí ổn định. không tăng như những 

trường khác. 

- Các buổi kiến tập, seminar, thỉnh giảng giúp sinh viên mở rộng thêm được nhiều kiến 

thức bám sát với thực tiễn. 

- Có những môn học không liên quan nhiều đến chuyên ngành nhưng nhà trường lại khá 

chú trọng thời gian đào tạo hơn là những môn học chủ chốt như nghiệp vụ nhà hàng-

khách sạn. 

- Ngoại ngữ so với Huflit và Hoa Sen còn yếu hơn nhiều.  

- Có những môn không cần thiết như Toán,...tăng thời gian các môn như ngoại ngữ, 

chuyên ngữ,... 

- Kiến thức ở trường cần học rất nhiều và nhiều môn học khó áp dụng vào thực tế, nhưng 
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lại không chú trọng đào tạo về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm cho sinh viên nhiều. Số 

tiết học các môn trên còn ít, kiến thức cũng không đủ.  

- Một số môn học không liên quan chuyên ngành như Toán C1, C2. 

- Lịch học không chủ động tạo khó khăn cho sinh viên có thể chủ động sắp xếp. 

- Có những môn học lý thuyết quá nhiều như: triết học, tư tưởng HCM, quản trị học. 

- Có nhiều môn học không giúp ít gì cho việc công việc sau này làm mất thời gian và tiền 

bạc. Cần tạo điều kiện để sinh viên va chạm với thực tế bên ngoài để có kinh nghiệm 

phục vụ cho công việc tương lai. 

- Khuôn viên gửi xe nhỏ và không có mái che. 

- Hiện nay về ngành truyền thông rất đa dạng và mỗi ngày một phát triền, mở rộng ngành 

nghề hơn, nhà trường cần bổ sung thêm các ngành hoặc đào tạo chuyên sâu hơn về mảng 

marketing và event. Vì những năm e học marketing chỉ học căn bản và môn event chỉ có 

môn Tổ chức sự kiện (45 buổi) hơi ít và chưa đủ để có chuyên môn chuyên sâu. Rất 

mong quý nhà trường, quý khoa sẽ mở rộng đào tạo cho các em sinh viên mới những bộ 

môn liên quan đến PR hơn, hầu như quá trình em học tập tại trường đa phần các môn học 

thiên về báo chí hơi nhiều ạ! 

- Chương trình đào tạo cần cập nhật thêm một số chuyên ngành, đào tạo chuyên sâu hơn, 

các chuyên môn cần cập nhật như digital, tiếng anh chuyên ngành,... 

- Chương trình đào tạo cần chuyên sâu hơn, kiến thức đào tạo còn chung chung, các lĩnh 

vực cần đào tạo chuyên sâu như event, marketing,... 

- Chương trình đào tạo nên chia rõ phân ngành và đào tạo chuyên sâu từng phân ngành, ví 

dụ: đào tạo chuyên sâu truyền thông báo chí, sự kiện, PR,... Tạo điều kiện cho sinh viên 

thực hành nhiều hơn, tăng thời gian kiến tập để sinh viên trải nghiệp môi trường làm việc 

nhiều hơn. Cần cập nhật thêm xu hướng phát triển của ngành, cập nhật các kiến thức mới 

liên quan đến ngành như digital marketing, social media, tiếng anh chuyên ngành, quản 

trị sự kiện,... giảm các môn báo chí vì nội dung học các môn lặp lại khá nhiều qua các 

học kỳ. Giảm giờ học, cho sinh viên đi thực tế nhiều hơn, khoa nên tạo nhiều cơ hội việc 

làm cho sinh viên hơn, giới thiệu cho sinh viên các công ty, doanh nghiệp uy tín khi sinh 

viên tham gia thực tập, kiến tập. 

- Công tác đào tạo cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết, tuy nhiên vẫn chưa đủ 

và sâu, còn thiếu một số lĩnh vực như digital, marketing,... 

- Chương trình đào tạo tốt, cần thiết cho công việc thực tế, Khoa nên tổ chức thêm các 
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khóa học thực tế để sinh viên có cơ hội trải nghiệm và cọ sát thực tế nhiều hơn. 

- Chương trình đào tạo quá chuyên sâu vào báo chí, cần cập nhật thêm các lĩnh vực 

chuyên môn mới trong các môn học, hạn chế các môn học đại cương 

- Công tác đào tạo cần cung cấp thêm các kiến thức, kỹ năng thực tế xã hội cần, vì khi ra 

trường kiến thức nhà trường cung cấp không áp dụng được nhiều vào công việc. 

- Khảo sát sinh viên sau mỗi học kỳ nhưng không có sự thay đổi gì về chương trình đào 

tạo, chương trình đào tào chưa hỗ trợ nhiều cho công việc thực tế, cần tăng cường các 

môn chuyên ngành, dạy chuyên sâu hơn, thực hành nhiều hơn. Ví dụ như môn Tổ chức 

sự kiện, thầy cô nên tạo mối liên hệ với doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên 

tham gia vào sự kiện thực tế của doanh nghiệp, sinh viên sẽ học hỏi được nhiều hơn là 

học lý thuyết và thực hành trong phạm vi nhà trường. 

- các môn học đại cương giảng viên dạy quá chán trong khi đó là những kiến thức nền tàng 

cơ bản rất cần thiết, một số môn chuyên ngành nội dung rất hay và cần thiết thì giảng 

viên lại cung cấp quá ít kiến thức.  

- Đào tạo tốt, tuy nhiên kiến thức đào tạo chỉ áp dụng được 50%, vì thế cần liên hệ thực tế 

nhiều hơn 

- Công tác đào tạo tốt, tuy nhiên chương trình đào tạo thiên về báo chí nhiều, nên cân đối 

giữa 2 mảng PR và báo chí trong chương trình đào tạo của ngành. 

- Chương trình đào tạo thiếu sự định hướng nghề nghiệp cho sinh viên khi ra trường 

- Cần cập nhật thêm các môn học phù hợp với nhu cầu thực tế như digital, social media,... 

để sinh viên được trang bị các kiến thức đáp ứng được nhu cầu việc làm. Đồng thời, tổ 

chức nhiều khóa học cung cấp cho sinh viên nhiều kiến thức thực tế. 

- Giảng viên rất quan tâm đến sinh viên, cần cho sinh viên thực hành nhiều hơn, ví dụ như 

môn Phương pháp biên tập, nên cho sinh viên viết bài thường xuyên, viết nhiều thể loại 

khác nhau, tổ chức cho sinh viên đi thực tế làm phóng sự,... 

- Chương trình đào tạo cần cho sinh viên thực hành nhiều hơn 

- Cần tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tế nhiều hơn, kiến thức học tại trường không áp 

dụng thực tế được nhiều, chương trình đào tạo còn chung chung, chưa phân hóa vào các 

chuyên môn cụ thể. 

- Chương trình đào tạo thiếu nhiều chuyên môn như Google ads, Digital,... Nội dung đào 

tạo chưa sâu, còn sơ xài, chưa sát với thực tế. 

- Môi trường học đường trên cả tuyệt vời mà bất cứ sinh viên nào cũng có thể cảm nhận. 
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Tạo nhiều hoạt động, nhiều CLB cho sinh viên tham gia, đây là nơi mà mình đã được 

học hỏi và trải nghiệm rất nhiều điều để ứng dụng vào công việc hiện tại 

- Việc chấm điểm rèn luyện, trường nên đưa ra những mức điểm cân bằng giữa học tập và 

rèn luyện trong phiếu điểm rèn luyện để các bạn có định hướng học tập và rèn luyện hợp 

lý hơn. 

- Giảng viên thỉnh giảng còn phân biệt giữa công lập và dân lập, tăng cường giảng viên cơ 

hữu. Hoạt động của Khoa chưa mạnh, chưa kết nối giữa các bộ phận sinh viên. 

- Điểm rèn luyện cần tăng thêm một số hạng mục để các bạn có thành tích học tốt có cơ 

hội nhận được học bổng. Những bạn học tốt thật sự xứng đáng vì khi ra trường các bạn 

có công việc rất tốt. 

- Một số việc Khoa chưa sâu xát, Khoa chậm thay đổi với phản hồi của sinh viên, thầy cô 

cần có sự lắng nghe sinh viên nhiều hơn. Khoa nên đánh giá công việc của sinh viên sau 

khi ra trường để có định hướng đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế của sinh viên, ví dụ 

như đa số sinh viên ra trường làm công việc PR nhiều hơn, Khoa nên thay đổi theo 

hướng đào tạo chuyên sâu về PR hơn Báo chí. 

- Thiếu những kiến thức về Digital, Marketing. Học chưa chuyên sâu.  

Khoa Ngoại ngữ 

- Nhà trường luôn tận tâm và luôn nỗ lực không ngừng để đào tạo sinh viên. 

- phải có thêm thực hành với người nước ngoài trong giảng dạy. 

- cần bằng cấp tốt nghiệp chất lượng hơn, giấy chứng nhận sư phạm không được công 

nhận. 

- Môi trường học tốt, thoải mái, thầy cô có kinh nghiệm, thân thiện, và quan tâm học 

sinh. 

- Chất lượng giảng dạy, thầy cô rất thương học sinh, nhiều hoạt động ngoại khóa,các câu 

lạc bộ. 

- Khoa thân thiện hòa đồng với sinh viên, giảng viên vui vẻ nhiệt huyết. 

- Bộ môn chuyên ngành giảng dạy phù hợp, nhiều kĩ năng cần thiết trong chuyên môn. 

- phòng học thường nên trang bị bàn học tốt hơn để học sinh có hứng thú học hơn. 

- Danh tiếng trường chưa được nhiều nơi công nhận khi bị đánh đồng là trường tư không 

tốt, không chính thống như trường công. 

- Nên có những môn kinh tế căn bản cho sinh viên chuyên ngành business ngay từ đầu. 

Khoa Mỹ thuật công nghiệp 
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- Tập trung vào việc phát triển sự sáng tạo, nhưng cần phải thực tế và ứng dụng tốt trong 

cuộc sống. 

- Với các đồ án chuyên ngành nên cho sv tiếp xúc nhiều hơn với thực tế. Ý tưởng nên sát 

với thực tế. 

- Đào tạo chuyên môn tốt, giảng viên tận tâm, chương trình học sát với công việc thực tế. 

- Nhà trường nên loại bỏ một số môn học không thật sự cần thiết vì nó không được dùng 

bên ngoài và tập trung vào chuyên ngành nhiều hơn. 

- Công tác của trường Văn Lang rất tốt, sát thực tế, quy trình thi cử kết quả chặt chẽ. 

- Việc đào tạo của nhà trường mang đến hiệu quá tốt cho bản thân và công việc hiện tại . 

- Cần đầu tư về giảng viên có kinh nghiệm ở những công ty lớn, chứ không phải là những 

công ty làng nhàng linh tinh, làm ảnh hưởng cản trở quá trình phát triển sáng tạo của 

sinh viên 

- Gần gũi sinh viên tuy nhiên hơi xa rời thực tế. Nhưng so với các trường khác vẫn là tốt 

nhất 

- tôi nghĩ nên thêm vào tiếng anh cho các khoá học tại trường trong suốt 4, nên thi một kỳ 

thi về anh văn đạt một điểm chuẩn nào đó trước khi ra Trường.  

- Nhà trường nên chú trọng phát triển thêm khả năng ngoại ngữ của các bạn sinh viên 

ngành Mỹ thuật công nghiệp. Nếu các bạn không chỉ muốn làm việc ở các công ty trong 

nước mà muốn phát triển thêm ra các công ty nước ngoài, các bạn nên học thêm ngoại 

ngữ thật giỏi (lời khuyên: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn) vì các nước đó hiện nay 

sang Việt Nam phát triển rất đông, sẽ có nhiều cơ hội cho các bạn. Tình hình chung hiện 

tại, các bạn giỏi tay nghề, nhưng không giỏi ngôn ngữ, nên cơ hội các bạn bị thu hẹp, 

trong khi các công ty nước ngoài nhu cầu thuê nhân lực Việt Nam rất cao. Bản thân em 

làm việc tại tập đoàn Samsung ngoài công việc chính thiết kế, còn phải thảo luận với 

sếp, thuyết trình, đọc các tài liệu từ vùng gửi về, tất cả đều sử dụng bằng tiếng Anh. 

- Nhà trường hỗ trợ và tạo nhiều điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên rất tốt, cảm thấy rất 

hài lòng về nhà trường. 

- Sinh viên được đào tạo đúng chuyên ngành và thực tế. Có một số môn hiện tại chưa cập 

nhật với những xu hướng của thế giới. Nhất là về ngành đồ hoạ còn một số môn hơi cũ 

và không gây hứng thú. 

- Là 1 cựu sinh viên ngành thời trang em nghĩ nhà trường nên xem xét kỹ hơn vấn đề bài 

sinh viên trùng với bài của người khác ở trên mạng,... và xử lý nghiêm như ngành đồ 
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họa.  

- Trường đào tạo rất tốt với nhiều môn học đa dạng lẫn các hoạt động ngoại khóa, giảng 

viên nhiệt tình, môi trường học thân thiện. 

- Các môn học có liên quan và hổ trợ lẫn nhau, giáo viên rất cởi mở và tận tâm với sinh 

viên.  

- Giảng viên tận tâm, sinh viên có thể tự do thoải mái phát triển ý tưởng, mặc dù đôi lúc 

không thực tế lắm 

- Điều khiến em hài lòng nhất chính là tâm huyết của các Thầy Cô trong quá trình giảng 

dạy, Tuy để vững vàng trong môi trường làm nghề, chúng em phải học hỏi thêm rất 

nhiều về thực tế, nhưng nếu không có sự hỗ trợ,  giúp đỡ các Thầy Cô thì sẽ không có 

thành công của chúng em ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô và Quý 

Ban Giám Hiệu Nhà Trường  

- Chỉ cần em nói học Thiết kế trường Văn Lang là các nhà tuyển dụng có vẻ tin tưởng. 

- Giảng viên nhiệt tình với sinh viên giảng viên theo sát sinh viên. 

- Điều hài lòng nhất ở nhà trường chính là đội ngũ giảng viên thầy cô rất tận tâm, nhiệt 

tình và vui vẻ với sinh viên. Nền tảng kiến thức cung cấp cho sinh viên khá vững chắc 

để ra trường đáp ứng với công việc. 

- Giai đoạn hướng dẫn tốt nghiệp mới thực sự cảm thấy rõ ràng thực tế về ngành học,công 

việc thông qua chỉ dẫn, câu chuyện thực tế của giảng viên tốt nghiệp 

- Tôi không chắc mình hài lòng nhất điều gì nhưng Văn Lang là một ngôi trường tốt, thật 

may mắn vì tôi đã theo học nơi này. Nếu có thể thì đây mãi luôn là thời điểm tôi muốn 

quay lại nhất trong đời. 

- Chưa được đi thực tế kinh nghiệp nhiều trong suốt quá trình học tập. 

- Nên hướng các bạn vào 1 quy trình làm việc với kỉ luật cứng rắn, không được lầy lội, 

thái đội làm việc là yếu tố quyết định cho công việc. Việc dời ngày chấm, nhân nhượng 

khiến các bạn ỷ lại. Đa số bây giờ ai củng nói các nhà thiết kế luôn trể hẹn trong việc 

giữ deadline. Tăng cường môn học tiếng anh nhằm mở rộng thì trường làm việc cho các 

bạn.Tăng cường khả năng giao tiếp và sự tự tin cho các bạn sinh viên. 

- Chưa chuyên sâu được khi học được rất nhiều từ bạn bè và thầy cô. 

- Cơ sở vật chất của đồ hoạ chưa được đáp ứng đủ. Thiếu nhiều môn thực hành (sử dụng 

phần mềm) & môn mở rộng ngành nghề (đồ họa tương tác lúc này chưa có & chưa 

chuyên sâu). Nhiều môn học có nội dung hay nhưng giảng viên dạy quá chán (các môn 
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về lý thuyết trong mỹ thuật, các môn tương tưởng - đường lối CM,...). 

- Giáo viên chuyên ngành chưa đưa ra nhiều thử thách sáng tạo, ứng dụng cho sinh viên.  

- Nhà trường làm việc rất "hành chính" (Hành là chính). Làm việc không chuyên nghiệp 

(hẹn sinh viên lên lấy giấy tờ nhưng sinh viên lên 3 lần chưa có,...) 

- Không giảng dạy những nền tảng cơ bản nhất của Ngành Đồ họa, giáo trình quá cũ dẫn 

đến việc khi ra làm việc sinh viên như phải học lại từ đầu. 

- Các môn học sau không cần thiết phải kéo dài quá nhiều tiết vì nó không phục vụ gì khi 

đi làm: in lụa, vốn cổ, khắc gỗ. Những môn này nên ít tiết, học để biết chứ không cần 

chuyên sâu vì không phục vụ gì khi đi làm cả. 

- Cơ sở vật chất, hạ tầng còn thấp - mong muốn nhà trường nâng cấp hạ tầng, tạo môi 

trường thoải mái cho các sinh viên khóa sau,.... 

- Trong thời gian học còn một thiếu một số môn hoặc trong môn học chưa đủ cụ thể để 

phục vụ cho công việc hiện tại. 

- Giáo viên chuyên ngành và giáo viên về kĩ thuật nên cập nhật thêm kiến thức để giúp 

sinh vật nhiều hơn như các trường đh khác cùng chuyên ngành. Thời đại thay đổi nhiều 

không còn như trước dẫn đeens sinh viên tốt nghiệp xong không có kinh nghiệp thực tế 

như các trường khác. Các kĩ thuật quá cũ và không còn chính xác.  

- Thái độ phục vụ của phòng đào tạo cơ sở 1 chưa thực sự nhiệt tình hỗ trợ sinh viên. Các 

môn lý thuyết không liên quan đến môn học. Không gian phòng học quá nóng nực, 

không thật sự thoải mái. Phòng hội trường âm thanh quá tệ. 

- Giáo viên đang có xu hướng quá dễ dãi, và thiếu tính cầu toàn để giúp sv phát triển hơn 

nữa. 

- Vẫn còn rất nhiều kiến thức về ngành mà chỉ có ra làm mới được biết tới, thiết nghĩ 

trường nên có một buổi talk show nói về kinh nghiệm từng trải của những người bắt đầu 

và đi làm thâm niên. 

Khoa Kế toán và Tài chính ngân hàng - Ngành Tài chính Ngân hàng  

- Nhà trường có môi trường đào tạo năng động, thuận lợi cho sự học tập của sinh viên 

- Rất vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi đươc đến trường và hài lòng về sự ân cần dạy dỗ của các 

thầy cô đứng lớp trực tiếp giảng dạy. 

- Nâng cao độ khó trong đào tạo, khi ra trường nếu so mặt bằng kiến thức với sinh viên 

Kinh tế vẫn thấy còn khá yếu và nhiều môn không được học. 

- Nhà trường đào tạo tốt, bài giảng có gắn liền với thực tế. Các kì thi nghiêm ngặc, đảm 
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bảo đánh giá đúng chất lượng sinh viên. 

- Các thầy cô giảng dạy rất tốt, đa phần đều vui vẻ và có phương pháp dạy hiệu quả. Bên 

cạnh đó, nhận thấy một số thầy cô còn áp dụng phương pháp dạy hơi khô khan nên việc 

tiếp thu, lĩnh hội kiến thức chưa hiệu quả tối đa. 

- Nên cho sinh viên đến công ty để thực tập, mặc dù không học hỏi được nhiều nhưng sẽ 

làm quen được với môi trường công ty. Nên yêu cầu sv có chứng chỉ TOEIC mới cho ra 

trường. 

- Giảng viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, chất lượng đào tạo tốt.  

- Giảng viên nhiệt tình, chu đáo; nhà trường biết quan tâm đến việc học tập lẫn sinh hoạt 

ăn ở của sinh viên; có nhiều các hoạt động văn nghệ thể thao giúp sinh viên có nhiều trải 

nghiệm và kinh nghiệm; có nhiều bài học thực hành thực tế giúp sinh viên nắm vững 

nghiệp vụ chuyên ngành. 

- Môi trường học tập tốt. Nên có nhiều hoạt động để sinh viên tham gia rèn luyện các kĩ 

năng mềm vì khi ra trường các công ty rất cần yếu tố này 

- Mặt bằng chung như bao trường ĐH khác, nhưng sẽ là tốt hơn, nếu tập trung nhiều vào 

những môn học có tính ứng dụng thực tiễn cao trong nghề nghiệp, hướng dẫn các em 

học sinh cách xử lý tình huống, hơn là nhồi nhét kiến thức vì điểm số. 

- Rất tốt, cung cấp đủ kiến thức và đưa ra nhiều trường hợp thực tiễn mà sinh viên có thể 

học hỏi và áp dụng trong thực tế. 

- Khá hài lòng có thể tự tin mà nói rằng mình tốt nghiệp từ Văn Lang. 

- Kiến thức, kĩ năng, nhà trường chuyền tải đến cho sinh viên khối lượng lớn và dùng 

được vào thực tế nên sinh viên ít bị bỡ ngỡ khi ra đi làm.  

- Nhà trường cho sinh viên năm cuối học những khóa kỹ năng mềm khá tốt, có thể áp 

dụng sau khi ra trường 

- Hợp lý, Logic và liên kết giữa các môn học với nhau, tạo tiền đề cho sinh viên tiếp thu 

từ những kiến thức cơ bản đến những kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành. 

- Chương trình đào tạo cần sát với thực tế hơn. Tăng cường số tiết học liên quan đến 

chuyên ngành, kích thích tinh thần tự học học trong sinh viên. Bổ sung thêm trong 

chương trình đào tạo các môn học về kỹ năng, thái độ làm việc. Thường xuyên tổ chức 

các buổi định hướng nghề nghiệp. Lồng ghép những câp truyện thực tế, những tình 

huống có thể xảy ra khi đi làm trong mỗi tiết học. 

- Trường Văn Lang có môi trường đào tạo rất chuyên nghiệp và tận tình, giáo viên chủ 
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nhiệm theo sát và quan tâm đến sinh viên rất nhiều. Tôi rất hài lòng vì đã chọn và học 

trường đại học Văn Lang 

- Tốt, mang đến cho sinh viên môi trường học tập, rèn luyện năng động, đạt hiệu quả 

- Chương trình sát thực tế, nên rèn luyện thêm cho sinh viên kỹ năng mềm như kỹ năng 

phỏng vấn xin việc 

- Không có tiêu cực trong đào tạo, các thầy cô nhiệt tình trong giảng dạy, đặc biệt là khóa 

học nghiệp vụ vào năm cuối cấp rất bổ ích. 

- Có các khóa học mô phỏng. Cần nhiều khóa học tự học hơn là các môn lý thuyết. 

- Môi trường học tập, các thầy/ cô rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy, mức học phí ổn 

định. 

- Tạo điều kiện cho sinh viên phát huy được hết các kĩ năng của bản thân qua các chương 

trình ngoại khóa.  

- Nhà trường và các Thầy, Cô, Cô Chú bảo vệ,... rất quan tâm sinh viên. Chú trọng vào 

đạo đức và rèn luyện nhân cách, đó là giá trị nhân văn mà không phải môi trường nào 

cũng có được. 

- Nhà trường rất tận tình, chu đáo đối với mỗi sinh viên. Làm cho các sinh viên thấy được 

đây là một ngôi nhà thứ hai chứ không phải là một nơi đơn thuần chỉ đẻ theo học. 

- Môi trường năng động sinh viên có thể tiếp thu và phát triển tư duy bản thân. Các chính 

sách hợp lý! 

- Thầy cô rất yêu thương chúng em. Chúng em rất biết ơn các thầy cô. 

- Giảng viên chu đáo , nhiệt tình, và nhà trường rất quan tâm đến sinh viên 

- Các hoạt động nhà trường do sinh viên chủ động sắp xếp thực hiện, kèm theo những câu 

lạc bộ tạo một môi trường năng động cho sinh viên. 

- Em rất cám ơn nhà trường và các giảng viên đã tận tình chỉ dẫn cũng như truyền đạt cho 

chúng em rất nhiều kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế!   

- Bổ sung thêm môn core banking giúp ích nhiều cho công việc hiện tại. 

- Một số môn học chưa hợp lí. Ngoài ra, trường nên tạo điều kiện nhiều hơn cho việc thực 

tập của sinh viên tại các ngân hàng, công ty nhiều hơn nữa để giúp cho các bạn có 

những trải nghiệm tốt hơn sau khi ra Trường. 

- Mỗi khi có vấn đề sinh viên thắc mắc nhưng không được thầy cô ở Văn phòng khoa hồi 

đáp một cách thỏa đáng làm mối quan hệ giữa hai bên không có sự hòa hợp. Em xin hết.  

- Chương trình đào tạo các môn còn nặng lý thuyết, chưa mang tính mở và thực tế nên 
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kiến thức, hành trang của sinh viên mới ra trường còn thua so với mặt bằng chung. Em 

nghĩ trường cần hỗ trợ, phổ biến các cuộc thi về nghiệp vụ, kiến thức cùng headhunter 

để sinh viên biết định hướng, có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng hơn để phấn đấu và đi 

theo. 

- Cở sở 1 và 2 cách xa nhau nên khi có việc liên hệ phải đi qua cơ sở 1 xa quá. Đề nghị 

trường giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho đàn em  

- Thầy làm công tác hỗ trợ sinh viên khoa TC-NH kém về cách ăn nói, thái độ và thiếu 

tâm huyết. 

- Cách truyền đạt và dạy tiếng anh còn hơi rập khuôn nên trong quá trinh học mình không 

tiếp thu được nhiều tiếng anh nên giao tiếp còn kém. 

- Phương pháp giảng dạy của một số giảng viên còn khô khan, chưa tạo điều kiện cho 

sinh viên tương tác nên khả năng lĩnh hội kiến thức chưa hiệu quả cao. 

- Giảng viên nên quan tâm nhiều hơn đến sinh viên, nên tập trung chuyên sâu vào những 

môn chuyên ngành (Thanh toán Quốc tế, Ngân hàng, Tín dụng) 

- Phân bổ các môn ở 2 chuyên ngành chưa đều nhau. Có quá nhiều ưu ái cho các bạn hoạt 

động Đoàn Hội 

- Chương trình học lý thuyết, ngành ngân hàng nhưng học về kế toán khá nhiều. Quá trình 

4 năm học chưa định hướng được cho sinh viên khi tốt nghiệp, năng lực của mình phù 

hợp với công việc gì (không riêng ngành ngân hàng). Thiếu thông tin về đầu ra, không 

được hỗ trợ kỹ năng về đi phỏng vấn. Thiệt thòi khi đi xin việc: một số ngân hàng từ 

chối tuyển dụng sinh viên Văn Lang 

- Vì là mang tiếng dân lập nên vẫn bị kì thị. Nhưng kiến thức mà sinh viên có được không 

thua kém bất kì trường nào. 

- Phòng học thiếu ánh sáng ở một số phòng lầu 2 hoặc lầu 4 đặc biệt vào buổi trưa (không 

bật đèn khi có máy chiếu) dễ gây mỏi mắt buồn ngủ, gián tiếp gây thiếu hiệu quả học 

tập khi ngồi bàn cuối. 

- Học phí hơi cao, việc cộng điểm rèn luyện cho sinh viên tham gia các hoạt động hay bị 

sót. 

- Một số môn giảng dạy hơi lý thuyết. 

- Điểm thi còn chưa được chấm chính xác, bản thân phải phúc khảo nhiều môn trong quá 

trình học 

- Các bạn học bị chia tách lớp tại năm học thứ 3, khó xây dựng được mối quan hệ thân 
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thiết giữa các bạn học cùng, dễ bị lạc lõng mỗi khi nhớ về trường, nhanh quên trường. 

Là lý do các sinh viên khóa sau của Khoa ít gắn bó với trường hơn. Xin cám ơn quý 

Thầy cô! 

Khoa Kế toán và Tài chính ngân hàng – Ngành Kế toán 

- Theo em nghĩ những môn thuộc chuyên ngành giảng viên nên dạy sâu hơn, giúp sinh 

viên hiểu rõ của môn chuyên ngành hơn. 

- Nhà trường tạo điều kiện rất tốt cho sinh viên trong cả học tập lẫn các hoạt động 

ngoại khoá vui chơi. 

- Thời gian học ở Văn Lang là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. 

- Kiến thức học ở trường áp dụng được hầu hết trong công việc. Hài lòng về tất cả 

- Chương trình học phù hợp, công tác sinh viên tích cực, môi trường và giảng viên 

thân thiện 

- Chương trình đào tạo thực tế, phong phú, trang bị đầy đủ kiến thức cho sinh viên. 

- kiến thức học tại trường áp dụng vào thực tế rất tốt, tuy nhiên, nên tăng số tiết thực 

hành nhiều hơn nữa. 

- Chương trình giảng dạy luôn cập nhật mới nhất theo quy định của Nhà nước. Tạo 

điều kiện cho Sinh viên phát huy năng lực và sáng tạo của mình. 

- Em rất hài lòng về công tác đào tạo của trường, đặc biệt là năm cuối chúng em được 

học khóa mô phỏng kế toán, khi ra trường em vận dụng đc rất nhiều vào thực tế 

- Rất tốt , chăm lo cho sinh viên , sinh viên hàng đầu , môi trường văn lang thân thiện  

- Nhà trường rất quan tâm đến chất lượng đào tạo, đặc biệt là khoa kế toán kiểm toán, 

các thầy cô rất quan tâm và chú trọng trong công tác đào tạo, không ngừng đẩy mạnh 

và cải tiến chất lượng, theo dõi sát sao tình hình học tập, cũng như giúp đỡ, hỗ trợ 

sinh viên rất nhiều trong quá trình học tập tại trường. 

- Em nghĩ việc được học môn Mô phỏng kế toán đã giúp em rất nhiều cho công việc 

hiện tại.  

- Trường luôn đặt sinh viên lên hàng đầu, tổ chức rất nhiều phong trào, hoạt động bổ 

ích cho sinh viên 

- Có khóa học mô phỏng được trải nghiệm một phần công việc giống với thực tế 

- Thầy cô khoa kế toán-kiểm toán rất nhiệt tình, tâm huyết, quan tâm đến sinh viên, 

luôn tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên học tập tốt và phát triển bản thân. 

- Trường rất ưu tiên sinh viên tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên 
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- Thầy cô khoa Kế toán kiểm toán giảng dạy nhiệt tình, tận tâm, quan tâm đến sinh 

viên  

- Về kiến thức và thực hành cung cấp khá đầy đủ về chuyên ngành, có nhiều CLB, hội, 

nhóm cho sinh viên tham gia 

- Thầy cô trong Khoa kế toán rất thân thiện cởi mở, hết lòng hướng dẫn, hỗ trợ giúp 

đỡ sinh viên. 

- Chất lượng đào tạo và chính sách thu học phí 1 lần ngoài ra không thu thêm bất cứ 

khoản nào. 

- Môi trường học tập cũng như rèn luyện,sự thân thiện gần gũi giữa giảng viên và sinh 

viên. 
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Chương 3 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

3.1 KẾT LUẬN 

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên toàn Trường sau một năm tốt nghiệp, 

đợt khảo sát tháng 5-9 năm 2017 cho phép rút ra những kết luận chính sau đây: 

-  Trung bình 93,1% sinh viên các ngành đào tạo của Trường có việc làm sau một năm 

tốt nghiệp. 

-  Trung bình 88,4% sinh viên các ngành đào tạo của Trường tìm được việc làm đầu 

tiên sau 6 tháng tốt nghiệp. 

- Trung bình 68,1% sinh viên khi mới tốt nghiệp (trong thời gian 1 năm) làm việc cho 

khu vực tư nhân. Đối với các ngành đào tạo khác nhau, giá trị này dao động trong 

khoảng 39,5% - 92,5%. Chỉ có 4,3% sinh viên tự tạo việc làm cho bản thân sau 1 

năm tốt nghiệp.  

- 34,4% sinh viên sau khi tốt nghiệp một năm có mức thu nhập trung bình 6 - dưới 8 

triệu đồng/tháng; 25,3% có mức thu nhập từ 8 - dưới 10 triệu đồng/tháng; 21% có 

mức thu nhập 4 - dưới 6 triệu đồng/tháng 

-  Trung bình 56,0% tổng số sinh viên trả lời khảo sát cho biết mức độ phù hợp giữa 

kiến thức chuyên môn và công việc hiện tại của cựu sinh viên đạt từ khá liên quan 

đến rất liên quan. Chỉ có khoảng 8,1% cựu sinh viên trả lời khảo sát cho biết có việc 

làm không liên quan đến chuyên môn được đào tạo. 

-  Tiếng Anh vẫn là khóa học mà cựu sinh viên chọn nhiều nhất (chiếm tỷ lệ 31,0%). 

Khoảng 9,7% cựu sinh viên học lên trình độ thạc sĩ. Một số cựu sinh viên học thêm 

chứng chỉ tin học (chiếm tỷ lệ 3,7%), văn bằng 2 (chiếm tỷ lệ 5,7%) và các nghiệp vụ 

khác (chiếm tỷ lệ 3,2%). 

3.2 KIẾN NGHỊ 

Với những kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau một năm tốt nghiệp, đợt 

khảo sát tháng 5 - 8 năm 2017 đã phân tích như trình bày trên, Phòng Khảo thí & 

ĐBCLĐT kính đề nghị: 

-   Mỗi Khoa xem xét các kiến nghị của cựu sinh viên để hoàn thiện hoạt động đào tạo 

cho phù hợp.  
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- Cac Khoa cAn xem xet Str d\lllg ti~ng Anh trong giang d?y va hQc t~p nh~m tung buac

mlng cao trinh d9 ngo?i ngfr cua sinh vien.

Tp. HE> Chi Minh, 28 thang 8 nam 2017
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