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BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong xu thế biến đổi của giáo dục đại học hiện nay, vị thế và vai trò của các cơ 

sở giáo dục đại học dần dần có sự thay đổi. Một trong những thay đổi lớn ở các cơ sở 

giáo dục đại học là triết lý hướng tới việc nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên và coi 

sự hài lòng của sinh viên như một yếu tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển của 

trường. Chất lượng đào tạo của một trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố.Tuy nhiên, trong 

giới hạn bài viết này, nhóm nghiên cứu tập trung vào các yếu tố liên quan đến chất lượng 

chương trình đào tạo và các dịch vụ mà sinh viên đã sử dụng trong thời gian theo học tại 

trường Đại học Hà Nội. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng khảo sát một số nội dung khác 

như tình trạng có/không có việc làm của sinh viên khi ra trường và phân tích các yếu tố 

tác động tới tình trạng này.  

Trường Đại học Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong 

hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 11 chuyên 

ngành ngoại ngữ và 6 chuyên ngành phi ngôn ngữ (giảng dạy bằng tiếng Anh)bao gồm: 

Quản trị Kinh doanh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Tài chính, Kế toán-Ngân 

hàng, Quốc tế học,Công nghệ-Thông tin và Truyền thông doanh nghiệp (giảng dạy bằng 

tiếng Pháp). Trong những năm qua, trường Đại học Hà Nội đã góp phần cung cấp cho xã 

hội nguồn nhân lực chất lượng cao, giỏi cả về ngoại ngữ và các chuyên ngành nói 

trên.TrườngĐại học Hà Nội không ngừng  nâng cao chất lượng giảng dạy của các chuyên 

ngành đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội. 

 

MỤC ĐÍCH, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MẪU ĐIỀU TRA 

Mục đích chính của nghiên cứu này là tìm hiểu sự hài lòng của sinh viên đã tốt 

nghiệp với chương trình đào tạo và các dịch vụ Nhà trường cung cấp. Nghiên cứu cũng 

tìm hiểu một số mối tương quan giữa các yếu tố liên quan đến chương trình đào tạo như 

chất lượng giảng dạy của giáo viên, tính logic của các môn học, kết quả học tập, vv; đồng 

thời nhóm nghiên cứu phân tích các yếu có có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh viên tìm 

được việc làm sau khi tốt nghiệp.  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 
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Sự hài lòng của sinh viên là chủ đề được nghiên cứu nhiều trong giáo dục 

(DeShields Jr, Kara, & Kaynak, 2005; Pascarella, Terenzini, & Feldman, 2005; Schreiner 

& Bryant, 2009). Dữ liệu về sự hài lòng của sinh viên đang theo học và sinh viên đã tốt 

nghiệp góp phần giúp cho các trường đại học cải tiến chương trình đào tạo cho phù hợp 

hơn với nhu cầu của xã hội (Ten Eyck, Tews, & Ballester, 2009; Witowski, 2008). Kết 

quả các nghiên cứu trước đây cho thấy sinh viên càng hài lòng với chương trình đào tạo 

của nhà trường thì họ càng chăm học hơn và khả năng tìm được việc làm sau khi ra 

trường cũng cao hơn (Bryant, 2006; Özgüngör, 2010; Schreiner & Bryant, 2009). Ở Việt 

Nam, nhiều công trình nghiên cứu đã được tiến hành về nội dung này (Hùng, 2014; Kiên, 

2009)(Thủy & Lý, 2011)(Hiền, 2015). Kết quả các nghiên cứu trên cho thấy sự hài lòng 

của sinh viên phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như chương trình đào tạo, cơ sở vật 

chất, thiết bị, giảng viên, khả năng phục vụ của cán bộ, nhân viên trong trường vv. Chúng 

cũng là thành phần cơ bản của mô hình đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với cơ sở 

giáo dục, với các thành tố chính bao gồm: đào tạo (chương trình và giảng dạy), yếu tố 

hữu hình (thiết bị, cơ sở vật chất, vv), hỗ trợ hành chính (kiến thức chuyên viên, tốc độ 

phục vụ…) và hình ảnh của trường (danh tiếng, mối liên hệ với thị trường lao động …) 

(Diamantis & Benos, 2007). 

Nghiên cứu này được thực hiện theo phương pháp phân tích định lượng, sử dụng 

một số phép tính của phần mềm SPSS (Statistical Package for Social Sciences) và định 

tính thông qua một số câu hỏi mở. Để thu thập dữ liệu từ sinh viên, nhóm nghiên cứu  

thiết kế một bảng hỏi sử dụng thang đo Likert từ mức 1(tương ứng với ý kiến rất không 

hài lòng) đến mức 4 (rất hài lòng). Để nhận diện và đo lường mối tương quan giữa các 

biến của bảng hỏi, phương pháp phân tích tần suất (frequencies) và xác định mối tương 

quan giữa các biến được sử dụng. Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành phân loại các câu trả 

lời của sinh viên để xác định những yếu tố chính có tác động tích cực/tiêu cực đến quá 

trình đào tạo và những nội dung cần bổ sung.  

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp chọn mẫu có chủ đích (purposeful sampling 

method), theo đó sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2016 từ tất cả các chuyên ngành 

đào tạo của Trường là đối tượng khảo sát. Đây là những sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn 

bị được cấp bằng tốt nghiệpdo vậy, ý kiến đánh giá của họ sẽ mang tính khách quan cao 

vì kết quả khảo sát không thể ảnh hưởng đến kết quả học tập toàn khóa của họ. Ngoài ra, 

khảo sát mang tính khuyết danh và sinh viên cũng được thông báo là việc tham gia khảo 

sát hoàn toàn mang tính tự nguyện. Cơ cấu mẫu điều tra và đặc điểm chính của họ được 

mô tả trong Bảng 1. 
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Bảng 1: Thông tin về sinh viên tham gia khảo sát 

 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

Hệ số tin cậy Cronbach Alpha 

Nhóm nghiên cứu sử dụng mềm SPSS 22.0 để đánh giá hệ số tin cậy của các yếu 

tố sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả phép kiểm định độ tin cậy của thành phần 

thang đo cho chương trình đào tạo là 0,62, chương trình môn học là 0,61, quá trình giảng 

dạy – học tập – kiểm tra đánh giá là 0,78và đánh giá chung của sinh viên là 0,7. Theo tác 

giả Nunnally, Peterson và Slater thì hệ số tin cậy Cronbach Alpha nếu nằm trong khoảng 

từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng được, tùy theo điều kiện và bối cảnh nghiên cứu 

(Nunnally & Bernstein, 1994; Peterson, 1994; Slater, 1995). Như vậy các thành phần đều 

đủ độ tin cậy để sử dụng trong phân tích hồi quy, trừ thành phần liên quan đến chương 

trình đào tạo. Dưới đây là phần trình bày kết quả các phân tích định lượng sử dụng phần 

mềm SPSS 22.0. 

 

Mức độ hài lòng của sinh viên với với Chương trình đào tạo và chương trình môn học 

Bảng 2 tổng hợp mức độ hài lòng của sinh viên với các nhân tố chính trong chương trình 

của chuyên ngành đào tạo và chương trình môn học. 

  

Chỉ tiêu Số 

lượng 

% Chỉ tiêu Số 

lượng 

% 

Năm sinh: 1994 

                  Khác 

511 

131 

79,6 

20,4 

Giới tính: Nam 

                 Nữ 

 82 

551 

13,0 

87,0 

Tốt nghiệp loại xuất sắc 1 0,2 Ngành ngôn ngữ 366 59.6 

Tốt nghiệp loại giỏi 72 13,3 Chuyên ngành dạy bằng TA 248 40.4 

Tốt nghiệp loại khá 339 62,4 Đi làm trong lúc học:       Có 

        Không 

523 

119 

81.5 

18.5 

Tốt nghiệp loại TB khá 121 22,3 Có việc làm sau khi tốt nghiệp: Có 

Chưa 

332 

285 

53,8 

46,2 

Tốt nghiệp loại TB 10 1,8 Khả năng tìm được việc:               

Cao 

           Trung bình 

           Thấp  

78 

300 

30 

18,8 

74,0 

7,2 
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Chương trình của chuyên ngành 
đào tạo 

Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý 
Rất không 

đồng ý 
Độ 

lệch 
chuẩn 

SL % SL % SL % SL % 

1 
Mục tiêu đào tạo phù hợp 
với yêu cầu xã hội. 

118 18.0 468 71.6 66 10.1 2 0.3 0.54 

2 
Các môn học cung cấp đầy 
đủ kiến thức cần thiết của 
chuyên ngành đào tạo. 

73 11.1 464 70.8 113 17.3 5 0.8 0.56 

3 
Thời lượng phân bổ cho các 
môn học hợp lý. 

50 7.7 430 65.8 165 25.3 8 1.2 0.58 

Quá trình giảng dạy – học tập – kiểm tra đánh giá 

1 
Hoạt động giảng dạy của 
chuyên ngành đào tạo gắn 
với định hướng nghề nghiệp. 

82 12.6 426 65.2 141 21.6 4 0.6 0.60 

2 
Phần lớn giảng viên có 
phương pháp giảng dạy phù 
hợp. 

90 13.8 480 73.4 78 11.9 6 0.9 0.54 

3 
Phần lớn giảng viên có trình 
độ chuyên môn đáp ứng yêu 
cầu đào tạo. 

151 23.1 467 71.4 33 5.0 3 0.5 0.52 

4 
Các trang thiết bị giảng dạy 
được sử dụng hiệu quả. 

48 7.3 405 61.9 189 28.9 12 1.8 0.61 

5 
Bạn được rèn luyện phát 
triển kỹ năng giải quyết vấn 
đề. 

55 8.4 350 53.6 232 35.5 16 2.5 
0.66 

6 

Các đợt thực tập trang bị 
kinh nghiệm thiết thực cho 
nghề nghiệp tương lai của 
bạn. 

48 7.4 308 47.6 254 39.3 37 5.7 

 

0.71 

7 
Phương thức kiểm tra đánh 
giá kết quả học tập phù hợp. 

53 8.2 470 72.3 120 18.5 7 1.1 0.54 

8 
Kết quả học tập được thông 
báo kịp thời cho bạn. 

56 8.6 428 65.6 143 21.9 24 3.7 0.66 

9 
Kết quả học tập phản ảnh 
tương đối chính xác khả 
năng của bạn. 

80 12.3 453 69.6 99 15.2 19 2.9 0.62 

Chương trình môn học     
 

4 
Trình tự các môn học được 
thiết kế logic. 

68 10.4 466 71.3 116 17.7 4 0.6 0.55 

5 
Tỷ lệ giữa lý thuyết và thực 
hành hợp lý. 

52 8.0 294 45.0 291 44.6 16 2.5 0.67 

6 
Chương trình có nhiều môn 
học tự chọn đáp ứng nhu cầu 
của bạn. 

23 3.5 290 44.3 306 46.7 36 5.5 
 

0.66 

Bảng 2: Mức độ hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo và môn học. 

 

Bảng 2 cho thấy nhìn chung sinh viên tương đối hài lòng với những yếu tố chính 

trong chương trình của chuyên ngành đào tạo và chương trình môn học: tỷ lệ rất rất đồng 
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ý và đồng ý với mục tiêu, kiến thức, sự hợp lý trong việc phân bổ môn họcthường chiếm 

đa số (trên 70%) như thể hiện trong các phân tích chi tiết sau: 

 

Đánh giá về chương trình của chuyên ngành đào tạo 

Phần thứ nhất của bảng hỏi yêu cầu sinh viên cho ý kiến tổng quát về chương trình 

đào tạo bao gồm: mục tiêu, mức độ trang bị kiến thức và thời lượng phân bổ cho các môn 

học. Biểu 1 trình bày tỷ lệ sinh viên đồng ý và không đồng ý với các nhận định trong 

bảng hỏi. Để tiện theo dõi, nhóm nghiên cứu cộng gộp các giá trị ‘rất đồng ý’ với ‘đồng 

ý’ và ‘rất không đồng ý’ với ‘không đồng ý’. 

 

 

Biểu 1: Đánh giá về chương trình của chuyên ngành đào tạo. 

 

89.6

82

73.5

10.4

18

26.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mục tiêu phù hợp Trang bị đầy đủ kiến thức Thời lượng môn học hợp lý

Đồng ý Không đồng ý



 
 

6 
 

Dữ liệu trong Biểu 1 cho thấy đa số sinh viên (89,6%) cho rằng chương trình đào 

tạo phù hợp với mục tiêu đào tạo. Đa số sinh viên (82%) cũng cho rằng các em đã được 

trang bị kiến thức cần thiết và thời lượng dành cho các môn học là hợp lý, với 73,5% sinh 

viên đồng ý. Tuy nhiên, tỷ lệ 26,5% sinh viên không đồng ý về thời lượng môn học cũng 

đáng được quan tâm và cần phải có nghiên cứu bổ sung để xem môn học nào cần tăng 

thời lượng, môn nào cần giảm. Biểu 2 trình bày đánh giá của sinh viên về chương trình 

môn học. 

Biểu 2: Đánh giá chương trình học 

 

Khi được hỏi ý kiến về chương trình môn học, một mặt, sinh viên đánh giá cao 

tính lô-gic của các môn học (81,7% sinh viên đồng ý); mặt khác họ cũng có ý kiến chưa 

hoàn toàn hài lòng về tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành (53% đồng ý và 47% chưa đồng 

ý) cũng như số lượng các môn học tự chọn trong chương trình (chỉ 48% đồng ý). Kết quả 

này phản ảnh đúng thực trạng hiện nay ở Trường Đại học Hà Nội là nhiều môn học, đặc 

biệt các môn thuộc khối Giáo dục đại cương còn bao gồm nhiều nội dung về lý thuyết; 

ngoài ra, do một số ngành đào tạo của Trường vẫn đang thực hiện hình thức đào tạo theo 

niên chế nên số môn học tự chọn còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu của sinh viên.  
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Phần 3 của bảng hỏi đề cập đến các vấn đề liên quan đến tổ chức giảng dạy, giảng 

viên và kiểm tra, đánh giá. Biểu 3 trình bày kết quả khảo sát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 3: Đánh giá tổ chức giảng dạy – kiểm tra – đánh giá 

Chú giải 

A Phần lớn giảng viên có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đào tạo 

 B Phần lớn giảng viên có phương pháp dạy phù hợp 

   C Kết quả học tập phản ảnh tương đối chính xác khả năng của bạn. 

  D Phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập phù hợp. 

  E Kết quả học tập được thông báo kịp thời cho bạn. 

   F Các trang thiết bị giảng dạy được sử dụng hiệu quả. 

   G Hoạt động giảng dạy của chuyên ngành đào tạo gắn với định hướng nghề nghiệp 

H Bạn được rèn luyện phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề. 

  I Các đợt thực tập trang bị kinh nghiệm thiết thực cho nghề nghiệp tương lai của bạn. 

 

Biểu 3 cho thấy sinh viên đánh giá rất cao phương pháp và trình độ của giảng viên. 

Đại đa số sinh viên cho rằng giảng viên có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu đào tạo 

(94.5%) và phương pháp giảng dạy phù hợp (87,2%). Thực tế hầu hết giảng viên của các 

đơn vị đào tạo của Trường đã được đi đào tạo ở nước ngoài nên trình độ ngôn ngữ cũng 

như chuyên ngành đều rất vững vàng. Ngoài ra, hầu hết những giảng viên này có tuổi đời 

còn trẻ và nắm bắt được phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại. Tuy nhiên, kết quả 

khảo sát cũng cho thấy cần phải đổi mới phương thức giảng dạy nhiều hơn nữa vì cũng 

có gần 40% sinh viên cho rằng họ chưa được rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề 

(problem solving skills). Có thể trong quá trình dạy ngoại ngữ, các giảng viên chủ yếu 

chú trọng vào việc rèn cho sinh viên khả năng thực hành tiếng thông qua các tình huống 

giao tiếp chứ chưa hoàn toàn lồng ghép các vấn đề của cuộc sống, xã hội để sinh viên 

94.5

87.2
81.9 80.4

74.4
70.3

67.8
62

55

5.5

12.8
18.1 19.6

25.6
29.7

22.2

38

45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A B C D E F G H I

Đồng ý Không đồng ý



 
 

8 
 

thảo luận, qua đó tăng cường kỹ năng thực hành tiếng. Đối với sinh viên các khối chuyên 

ngành dạy bằng tiếng Anh, do số lượng sinh viên/lớp học phần quá đông nên giảng viên 

chưa rèn luyện được cho sinh viên phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề.  

Tương tự như vậy, gần một nửa số sinh viên được khảo sát không cho rằng các đợt 

thực tập trung bị cho họ kinh nghiệm thiết thực cho nghề nghiệp tương lai. Trên thực tế 

thì không phải khoa ngôn ngữ nào cũng tổ chức được cho sinh viên đi thực tập nghề 

nghiệp mà thay thế học phần này bằng môn kiến tập dịch. Mặc dù trong môn học này, 

sinh viên được làm quen và mô phỏng các tình huống dịch thực tế, nhưng môi trường làm 

việc thực tế bao giờ cũng khác xa so với hình thức mô phỏng trên lớp học. Do vậy các 

khoa đào tạo cần tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội cho sinh viên được đi thực 

tập nghề nghiệp trong thời gian học ở Trường.  

Hai nội dung khác cần sự đầu tư hơn nữa từ phía giảng viên và khoa đào tạo: đó là 

sử dụng trang thiết bị trong giảng dạy và việc thông báo kịp thời kết quả học tập cho sinh 

viên. Thực tế cho thấy hầu hết các phòng học chưa được trang bị sẵn máy chiếu nên 

giảng viên không thể khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; họ chỉ có thể 

mang theo máy chạy đĩa lên lớp khi dạy các kỹ năng thực hành tiếng. Điều này làm cho 

sinh viên cảm giác là giảng viên chưa khai thác hiệu quả thiết bị giảng dạy. Ngoài ra, các 

đơn vị giảng dạy vẫn còn sử dụng phương pháp thông báo kết quả học tập của sinh viên 

tại bảng tin của đơn vị. Do vậy, một số sinh viên có cảm giác kết quả học tập chưa được 

thông báo kịp thời, có thể do họ không xem kết quả trên trang web của khoa/bộ môn.  

Khi được hỏi yếu tố nào hài lòng nhất trong chương trình đào tạo, sinh viên đưa ra 

nhiều câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên, gần 50% sinh viên hài lòng nhất yếu tố con 

người, cụ thể là thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy. Sinh viên dùng những từ và cụm từ như 

nhiệt tình, tâm huyết, dễ mến, chuyên môn, kiến thức cao, vv để miêu tả giảng viên. Thứ 

hai là về chương trình đào tạo, với hơn 30% sinh viên đánh giá cao những yếu tố tích cực 

của chương trình như linh hoạt, chất lượng, dạy bằng tiếng Anh, phù hợp, vv. Một số yếu 

tố khác về chương trình đào tạo được sinh viên đánh giá cao bao gồm: môi trường học 

tập, sự minh bạch trong thi, kiểm tra, vv. 

Sinh viên cũng được khảo sát về những nội dung còn hạn chế, làm cho sinh viên 

chưa hài lòng. Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên còn có ý kiến về banhóm:  nhóm một 

về chương trình giảng dạy, trong đó sinh viên mong muốn có nhiều thời gian hơn nữa cho 

thực hành, thực tập nghề nghiệp, cần bám sát hơn nữa với thực tế công việc, vv. Có một 

số ý kiến liên quan đến môn giáo dục thể chất: yêu cầu quá cao so với thể lực của sinh 

viên nữ. Nhóm ý kiến thứ hai tập trung vào cơ sở vật chất, thiết bị, hệ thống phần mềm 

phục vụ đăng ký học tập chưa đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập. Nhóm ý kiến 

thứ ba liên quan đến yêu cầu cần bổ sung các kỹ năng như kỹ năng mềm, kỹ năng giải 

quyết vấn đề, vv. Những ý kiến này trùng hợp với kết quả phân tích định lượng nêu trên.  

Đánh giá tổng hợp 
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Trong phần cuối cùng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, sinh viên được 

yêu cầu có ý kiến chung về ba khía cạnh để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lại, bao gồm 

- Mức độ trang bị kỹ năng 

- Mức độ trang bị kiến thức 

- Mức độ bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức cho 

- Sự tự tin về hành trang nghề nghiệp được trang bị tại HANU 

 

Biểu 4 trình bày kết quả khảo sát. 

 

 

Biểu 4: Trang bị kỹ năng, kiến thức, phẩm chất đạo đức cho tương lai 

 

Kết quả phân tích cho thấy một tỷ lệ rất cao (hơn 90%) sinh viên cho rằng họ đã 

được bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức cho nghề nghiệp tương lai. Đây là một kết quả rất 

khích lệ và khẳng định Trường Đại học Hà Nội đã tương đối thành công trong việc rèn 

luyện đạo đức cho sinh viên. Trong số các yếu tố khác, sự khác nhau giữa ý kiến đồng 

ý/không đồng ý với kỹ năng và kiến thức sinh viên thu được còn thấp. Nói cách khác, còn 

nhiều sinh viên chưa hài lòng với kỹ năng và kiến thức mà Trường cung cấp cho họ. Đây 

cũng là những lĩnh vực Trường cần chú trọng trong thời gian tới, đặc biệt là giúp nâng 

cao kỹ năng cho sinh viên trong quá trình giảng dạy. Kết quả phân tích trên cũng cho 

thấy đa số (68%) sinh viên tự tin về ‘hành trang nghề nghiệp’ được trang bị tại Trường. 

Để tìm hiểu mối tương quan giữa các khía cạnh mà sinh viên được trang bị: kỹ 

năng, kiến thức và phẩm chất đạo đức với sự tin tin về hành trang nghề nghiệp,nhóm 

nghiên cứu đã sử dụng phép phân tích tương quan (Crosstab) với kiểm định Chi Bình 
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phương (χ2) và phép phân tích hồi quy nhị phân (Binary Logistic) trong phần mềm SPSS 

áp dụng cho nhóm 4 biến như sau: 

Biến độc lập:  

- Kỹ năng được trang bị 

- Kiến thức được trang bị 

- Phẩm chất đạo đức được rèn luyện 

Biến phụ thuộc 

- Sự tự tin về hành trang nghề nghiệp 

Giả thuyết ban đầu Ho: không có tương quan giữa 3 biến độc lập với biến phụ 

thuộc 

 Kỹ năng được trang bị  

 

 

Sự tin về 

hành trang 

nghề 

nghiệp 

  Không đồng ý Đồng ý Tổng G,trịχ2 

Không đồng 

ý 

SL 149 59 208  

131,36 % 23,1% 9,1% 32,2% 

Đồng ý SL 107 331 438 

% 16,6% 51,2% 67,8% 

  χ2 (df 1, n=646) = 131,36 

Sig, (2 sided): 0,00 

 Kiến thức được trang bị  

 

 

Sự tin về 

hành trang 

nghề 

nghiệp 

  Không đồng ý Đồng ý Tổng G,trịχ2 

Không đồng 

ý 

SL 125 83 208  

84,81 

 
% 19,5% 12,9% 32,4% 

Đồng ý SL 100 334 434 

% 15,6% 52,0% 67,6% 

  χ2 (df 1, n=642) = 84,81 

Sig, (2 sided): 0,00 

 Phẩm chất đạo đức được rèn luyện 

 

 

Sự tin về 

hành trang 

nghề 

nghiệp 

  Không đồng ý Đồng ý Tổng G,trịχ2 

Không đồng 

ý 

SL 44 164 208  

51,43 % 6,8% 25,3% 32,1% 

Đồng ý SL 16 423 439 

% 2,5% 65,4% 67,9% 

  χ2 (df 1, n=647) = 51,43 

Sig, (2 sided): 0,00 

Bảng 3: Kết quả phân tích tương quan và kiểm định Chi Bình phương giữa các biến 

Kết quả kiểm tra dữ liệu cho thấy các biến độc lập và phụ thuộc đều thỏa mãn điều 

kiện để chạy phép toán kiểm định Chi Bình phương (không có đáp án nào có tần suất trả 
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lời dưới 05) và hệ số Chi Bình phương (Sig) đều là 0.000 <0.05.Dữ liệu trong Bảng3 cho 

thấy có thể bác bỏ giả thuyết Ho ban đầu và kết luận: Có mối tương quan giữa các yếu tố 

đưa vào phân tích (Trọng & Ngọc, 2008). 

Để xác định rõ hơn về mức độ và hướng tác động qua lại giữa các yếu tố trên, nhóm 

nghiên cứu tiếp tục sử dụng phép phân tích hồi quy nhị phân (Binary logistic), trong đó có 

03 biến độc lập và một biến phụ thuộc, mô hình hồi quy có dạng như sau: 

Y = ß0+ß1X1+ß2X2+ß3X3 

- Y: Sự tự tin của sinh viên về hành trang nghề nghiệp được trang bị tại HANU 

- ß0: Hằng số từ phép toán phân tích nhị phân 

- ß1, ß2,ß3: Hệ số hồi quy 

- X1: Kỹ năng được trang bị 

- X2: Kiến thức được trang bị 

- X3: Phẩm chất đạo đức được rèn luyện 

Kết quả phân tích được thể hiện trong Bảng 4: 

 

Biến phụ thuộc Kết quả kiểm tra phản ánh năng lực 

của sinh viên 

Hệ số Mức ý nghĩa (p) 

 

Biến độc lập 

Hằng số -6,248 0,000 

Kỹ năng 1,649 0,000 

Kiến thức 0,820 0,000 

Phẩm chất đạo đức 1,661 0,000 

Khả năng dự đoán chính xác của mô hình:  75,4% 

Bảng 4: Kết quả Phân tích hồi quy nhị phân (Binary Logistic) 

Căn cứ theo Bảng A4, ta có thể xây dựng mô hình hồi quy với khả năng dự đoán 

chính xác của mô hình là 75,4% như sau: 

Y= -6.248+1,649X1+0.820X2+1,661X3 

Cả 3 hệ số trong phương trình hồi quy trên đây đều mang dấu dương thể hiện cả 

3 nhân tố nghiên cứu đều có ảnh hưởng cùng chiều đến nhận định tổng hợp của sinh 

viên họ đã tự tin về hành trang nghề nghiệp được trang bị tại HANU. Điều này có nghĩa 

là khi gia tăng bất kỳ nhân tố nào đều làm tăng việc sinh viên tự tin với hành trang nghề 

nghiệp được trang bị tại HANU. Hành trang nghề nghiệp chịu tác động nhiều nhất của 
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phẩm chất đạo đức được rèn luyện (ß3=1,661), sau đó là kỹ năng được trang bị 

(ß1=1,649) và cuối cùng là kiến thức được trang bị (ß2 = 0,82).  

Có thể thấy yếu tố kiến thức có tác động nhỏ nhất tới sự tự tin về hành trang 

nghề nghiệp của sinh viên. Kỹ năng và đạo đức dường như có tác động lớn hơn. Kết quả 

này cũng giống với quan điểm của nhiều nhà sử dụng lao động khi nói về yêu cầu đối 

với sinh viên tốt nghiệp trong đó thứ tự các phẩm chất mà họ yêu cầu là thái độ  kỹ 

năng  kiến thức. 

 

Các mối tương quan khác 

Để tìm hiều mối tương quan giữa các yếu tố tác động tới tình trạng sinh viên 

có/không có việc làm ngay khi tốt nghiệp, Nhóm nghiên cứu cũng đã sử dụng phép phân 

tích tương quan (crosstab)trong phần mềm SPSS để tìm mối tương quan giữa xếp loại 

học tập của sinh viên và tình trạng đã có việc làm hay chưa ngay sau khi tốt nghiệp. Hai 

biến dùng để phân tích như sau: 

- Biến độc lập: Xếp loại học tập của sinh viên 

- Biến phụ thuộc: Sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp 

Giả thuyết ban đầu Ho: Không có tương quan giữa xếp loại học tập của sinh viên 

với việc sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.  

 Xếp loại tốt nghiệp Tổng Giá trị  

χ2  

Bạn đã có 

việc làm 

chưa? 

 TB + 

TBK 

Khá Giỏi + XS 

Đã có Số lượng 62 187 46 259 

2,1 
Tỷ lệ 21,0% 63,4% 15,6% 100% 

Chưa có Số lượng 54 134 26 214 

Tỷ lệ 25,2% 62,6% 12,1% 100% 

χ2 (df 2, n=509) = 2.1; Sig. (2 sided): 0.36 

Bảng 5: Mối tương quan giữa xếp loại tốt nghiệp và tình trạng 

 có việc làm sau khi tốt nghiệp 

Kết quả kiểm tra dữ liệu cho thấy các biến độc lập và phụ thuộc đều thỏa mãn điều 

kiện để chạy phép toán kiểm định Chi Bình phương (không có đáp án nào có tần suất trả 

lời dưới 05) và hệ số Chi Bình phương (Sig) là 0.36>0.05. Dữ liệu trong Bảng 5 cho thấy 

có thể chấp nhận giả thuyết Ho ban đầu và kết luận: Không có mối tương quan tuyến tính 

giữa các yếu tố nếu trên (Trọng & Ngọc, 2008). 

Số liệu bảng trên cho thấy trong số những sinh viên đã có việc làm, có tới hơn một 

nửa (63,4%) xếp loại học lực khá và số sinh viên xếp loại giỏi và xuất sắc chỉ chiếm 
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15,6%. Tương tự như vậy, trong số sinh viên chưa có việc làm, những người xếp loại học 

lựa khá cũng chiếm đa số (62,2%). Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng những sinh viên đạt 

loại xuất sắc lại là những người chưa có việc làm sau khi ra trường. Điều này có thể đưa 

đến nhận định học lực của sinh viên không phải là yếu tố có tác động lớn đến khả năng 

có được việc làm sau khi ra trường. Như vậy, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này rất cần 

những nghiên cứu tiếp theo khảo sát kỹ và sâu hơn nữađể tìm ra những yếu tố nào kháccó 

tác động giúp sinh viên tìm được việc làm, dù kết quả học tập không phải là giỏi hoặc 

xuất sắc hoặc mở rộng hướng khảo sát những lý do nào khiến sinh viên tốt nghiệp với tỷ 

lệ khá, xuất sắc lại chiếm tỷ lệ chưa có việc làm cao hơn những sinh viên khác (vì sinh 

viên khá, xuất sắc kén chọn công việc chẳng hạn). 

 

Nhóm nghiên cứu cũng đã sử dụng phép phân tích tương quan (crosstab) để tìm 

mối tương quan giữa việc sinh viên có/không đi làm trong quá trình học và tình trạng đã 

có việc làm hay chưa ngay sau khi tốt nghiệp. Hai biến dùng để phân tích như sau: 

- Biến độc lập: Sinh viên có đi làm trong quá trình học 

- Biến phụ thuộc: Sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp 

Giả thuyết ban đầu Ho: không có tương quan giữa việc sinh viên đi làm trong quá 

trình học tập với việc sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.  

 

 Bạn đã có việc làm 

chưa? 

Tổng số Giá trị chi bình 

phương 

Bạn có 

đi làm 

trong 

thời gian 

học hay 

không? 

  Có rồi Chưa có 

Có Số lượng 291 202 493 

23,4 
Tỷ lệ 59,0% 41,0% 100,0% 

Không  Số lượng 39 77 116 

Tỷ lệ 33,6% 66,4% 100,0% 

χ2 (df 1, n=609) = 23.4; Sig. (2 sided): 0.00 

Bảng 6: Mối tương quan giữa có việc làm trong thời gian học và sau khi tốt nghiệp 

Kết quả kiểm tra dữ liệu cho thấy các biến độc lập và phụ thuộc đều thỏa mãn điều 

kiện để chạy phép toán kiểm định Chi Bình phương (không có đáp án nào có tần suất trả 

lời dưới 05) và hệ số Chi Bình phương (Sig) là 0.00<0.05. Dữ liệu trong Bảng 6 cho thấy 

có thể phủ nhận giả thuyết Ho ban đầu và kết luận: Có mối tương quan tuyến tính giữa 

việc sinh viên có đi làm trong quá trình học và có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp 

(Trọng & Ngọc, 2008). 
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Dữ liệu trong Bảng 4 cho thấy trong số những sinh viên có đi làm trong thời gian 

học thì tỷ lệ người có việc làm ngay sau khi ra trường cao hơn so với người chưa có việc 

làm (59,0% so với 41%). Tuy nhiên sự khác biệt là không lớn. Tương tự như vậy, kết quả 

phân tích cho thấy nếu sinh viên không đi làm trong thời gian học thì tỷ lệ người chưa có 

việc làm sau khi ra trường cao gần gấp đôi so với số người đã có việc làm (66,4% so với 

33,6%). Kết quả phân tích trêncho thấy việc sinh viên có đi làm trong thời gian học là 

một trong những yếu tố tác động cùng chiều đến khả năng có việc làm ngay sau khi ra 

trường. Vấn đề này được kiểm chứng trong phân tích hồi quy, trình bày ở phần sau của 

nghiên cứu.  

Liên quan đến tình trạng có/không có việc làm ngay sau khi ra trường, phân tích 

so sánh cho thấy cũng có mối tương quan giữa các ngành ngoại ngữ, chuyên ngành dạy 

bằng ngoại ngữ với số lượng sinh viên đã có/chưa có việc làm ngay sau khi ra trường 

(p=0,006 <0.05). Bảng 7 trình bày kết quả cụ thể.  

 

χ2 (df 1, n=576) =7.5; Sig. (2 sided): 0.006 

Bảng 7: Tương quan giữa ngành học và tỷ lệ có việc làm 

 

Bảng 7 cho thấy số lượng sinh viên có việc làm trước khi ra trường của khối 

ngành ngoại ngữ là gần 60%, trong khi đó con số này của khối chuyên ngành là 33,6%. 

Trong số các ngành ngôn ngữ, sinh viên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc và ngôn ngữ Nhật có 

tỷ lệ sinh viên ra trường cóviệc làmngay cao nhất, tương ứng là 93,8% và 80,4%. Trong 

số các chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh, ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành và 

ngành Quốc tế học có tỷ lệ sinh viên có ngay việc làm cũng tương đối cao, tương ứng là 

80,4 và 64,3%. Ngành ngôn ngữ Bồ Đào Nha có tỷ lệ sinh viên ra trường đã có việc làm 

thấp nhất (0%). Tuy nhiên, số sinh viên của ngành này tham gia khảo sát rất thấp, chỉ 03 

người (chiếm 0,5 của tổng số) nên con số này không mang tính đại diện và chưa đủ điều 

kiện để kết luận. 

 

Phân tích mô hình hồi quy bội (logistic regression) 

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến tình trạng có việc 

làm sau khi ra trường, nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy bội (logistic 

 Bạn đã có việc làm chưa? Tổng số Giá trị Chi 

bình phương  

 

 

Ngành 

học 

  Có rồi Chưa có 

Ngoại 

ngữ 

Số lượng 291 202 493 

7.5 
Tỷ lệ 59.0% 41.0% 100.0% 

Chuyên 

ngành 

Số lượng 39 77 116 

Tỷ lệ 33.6% 66.4% 100.0% 
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regression), trong đó 4 biến độc lập đã được xác định từ kết quả phân tích trên đây được 

sử dụng với ký hiệu tương ứng như sau:  

- X1- Tình trạng có đi làm trong lúc học 

- X2 - Kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai 

- X3- Phẩm chất đạo đức cho nghề nghiệp tương lai 

- X4- Sự tự tin về hành trang nghề nghiệp được trang bị tại HANU 

 

Nếu tình trạng sinh viên có việc làm (biến phụ thuộc) được ý hiệu là Y, mô hình hồi quy 

được viết dưới dạng hàm số như sau: 

Y = ß0+ß1X1+ß2X2+ß3X3+ß4X4 

Biến phụ 

thuộc 

Tình trạng có việc làm Hệ số T Mức ý nghĩa (p) 

 

 

Biến 

độc lập 

1 (constant) 0.553 1.74 0.055 

Có đi làm khi trong lúc học 1.031 2.80 0.000 

Được trang bị kỹ năng cần thiết 

cho nghề nghiệp tương lai. 

-0.040 0.96 0.837 

Được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức cho nghề nghiệp tương 

lai. 

-0.314 0.70 0.305 

Tự tin về hành trang nghề 

nghiệp được trang bị tại HANU 

-0.933 0.393 0.000 

Khả năng dự đoán chính xác của mô hình:  64,3 

Bảng 8: Các hệ số hồi quy trong mô hình hồi quy 

 

Căn cứ theo Bảng 8, ta có thể xây dựng mô hình hồi quy với khả năng dự đoán 

chính xác của mô hình là 64,3% như sau: 

Y = 0.553 + 1.031 X1 + 0.040 X2+0.314X3+0.933X4 

 

Trong số 4 biến độc lập nêu trên, chỉ có 2 biến X1 và X4 (tình trạng có việc làm 

trong lúc học và sự tự tin về hành trang nghề nghiệp được trang bị tại HANU) là có ý 

nghĩa về mặt thống kê (p=0.000 <0.05).  Hai biến độc lập còn lại (kỹ năng nghề nghiệp 

và phẩm chất đạo đức) mặc dù có mối tương quan, nhưng không có ảnh hưởng về mặt ý 

nghĩa thống kê đối với tình trạng có việc làm sau khi ra trường.  

Một hệ số trong phương trình hồi quy của hai biến có tác động đến biến phụ thuộc 

ở trên mang dấu dương (1.031) và một hệ số mang dấu âm (-0.933). Điều này thể hiện 

việc sinh viên có việc làm trong lúc đi học có ảnh hưởng cùng chiều với hiện trạng có 

việc làm ngay sau khi ra trường, tức là sinh viên càng có cơ hội đi làm lúc còn đang học 
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càng có cơ hội có việc làm ngay sau khi ra trường. Tuy nhiên, một điều thú vị là sinh viên 

càng tự tin về hành trang nghề nghiệp được trang bị tại Trường thì lại ít có khả năng đánh 

dấu là có việc làm ngay sau khi ra trường. Vấn đề này cần được nghiên cứu thêm.  

 

Sử dụng và mức độ hài lòng với các dịch vụ của Trường 

Khảo sát này đã tiến hành lấy ý kiến của sinh viên về việc họ có hay không sử dụng các 

dịch vụ của Trường và nếu có thì mức độ hài lòng của họ thế nào. Trước khi tiến hành 

phân tích, nhóm nghiên cứu sử dụng mềm SPSS để đánh giá hệ số tin cậy của các yếu tố 

liên quan đến dịch vụ của Trường. Kết quả cho thấy hệ số tin cậy của thành phần thang 

đo mức độ hài lòng của sinh viên với các dịch vụ của nhà trường là 0,76. Như vậy, thang 

đo thiết kế có ý nghĩa trong thống kê và đạt hệ số tin cậy cần thiết.Biểu 5 trình bày số 

phần trăm sinh viên sử dụng các dịch vụ khác nhau. 

Biểu 5: Mức độ sử dụng các dịch vụ của Trường 

 

Dữ liệu trong Biểu 5 cho thấy là số lượng sinh viên có sử dụng các dịch vụ thường 

cao hơn số với số lượng không sử dung, trừ đối với 3 dịch gửi xe, wifi và ăn uống, với tỷ 

lệ sử dụng tương ứng là 75,3%, 64,1% và 66,1% (cột chấm). Đặc biệt, tỷ lệ sinh viên 

không sử dụng các dịch vụ hỗ trợ thi bằng lái xe, ký túc xá và hỗ trợ tìm kiếm học bổng 

là rất cao (84,6%, 76,4% và 74,6%). Tuy nhiên một điều thú vị là tỷ lệ sinh viên sử dụng 

dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng việc làm hoặc các kỹ năng mềm cũng còn rất cao. Có thể sinh 

viên chưa biết đến các dịch vụ này của Trường. Vấn đề này cần đượctìm hiểu thêm. 

Khảo sát này cũng tiến hành tìm hiểu mức độ hài lòng của những sinh viên có sử 

dụng 3 dịch vụ mà sinh viên có sử dụng nhiều. Biểu 6 trình bày và so sánh mức độ ‘hài 

84.6

76.4 74.6 72.8 71.6

38.4 35.9

24.7

15.4

23.6 25.4 27.2 28.4

61.6 64.1

75.3
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Hỗ trợ thi 
bằng lái xe

Dịch vụ ký túc 
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Hỗ trợ tìm 
kiểm học bổng

Hỗ trợ tuyển 
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Dịch vụ ăn 
uống

Dịch vụ wifi Dịch vụ gửi xe

Không sử dụng Có sử dụng
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lòng’ (= tổng của ‘rất hài lòng’ và ‘hài lòng’) cũng như ‘không hài lòng’ (= tổng của 

‘không hài lòng’ và ‘rất không hài lòng’) của sinh viên đối với từng loại dịch vụ. 

 

Biểu 6: Mức độ hài lòng với các dịch vụ của Trường 

 

Dữ liệu trong Biểu 6 trên cho thấy hầu như sinh viên có mức độ ‘hài lòng’ cao hơn 

so với ‘không hài lòng, trừ đối với dịch vụ wifi tại trường. Tỷ lệ hài lòng cao nhất đối với 

dịch vụ gửi xe (80,3%), tiếp đến là dịch vụ ăn uống (59,5%). Tỷ lệ sinh viên không hài 

lòng với dịch vụ wifi rất cao, chiếm tới 71% trong số những người sử dụng 

Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành so sánh các tỷ lệ trên với kết quả khảo sát sinh 

viên năm thứ nhất (vào Trường năm 2016). Thời điểm khảo sát của 2 khối này là tương 

đối giống nhau, khoảng tháng 6 năm 2016. Khi đó, sinh viên năm thứ nhất vừa học xong 

các môn của năm học đầu tiên, còn sinh viên năm thứ 4 sắp tốt nghiệp. 

Dịch vụ 

Không sử dụng  Có sử dụng 

Năm 4 Năm 1 Năm 4 Năm 1 

Dịch vụ ăn uống 38.4 39.7 61.6 60.3 

Dịch vụ gửi xe 24.7 57.3 75.3 42.7 

Dịch vụ ký túc xá 76.4 75.7 23.6 24.3 

Dịch vụ wifi 35.9 52.9 64.1 47.1 

Hỗ trợ các kỹ năng mềm 71.6 79 28.4 21 

Hỗ trợ thi bằng lái xe 84.6 90.5 15.4 9.5 

Hỗ trợ tìm kiểm học bổng 74.6 79 25.4 21 

Hỗ trợ tuyển dụng việc làm 72.8 88.4 27.2 11.6 

Bảng 9: So sánh mức độ sử dụng các dịch vụ của sinh viên năm 1 và năm 4 
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Dữ liệu trong Bảng 9 cho thấy một số thông tin rất thú vi. Thứ nhất là có sự tương 

đồng về mức độ sử dụng của hầu hết các dịch vụ như ăn uống (khoảng 40% không sử 

dụng và 60% có sử dụng), dịch vụ ký túc xá (khoảng 75% không sử dụng và 23% có sử 

dụng) cho cả hai khối năm thứ nhất và năm thứ tư. Tỷ lệ này đối với các dịch vụ khác 

như hỗ trợ thi bằng lái xe, hỗ trợ kỹ năng mềm và tìm kiếm học bổng cũng tương tự. 

Tuy nhiên có sự khác biệt giữa năm thứ nhất và năm thứ tư về các dịch vụ gửi xe, 

wifi và hỗ trợ tuyển dụng việc làm. Đối với dịch vụ gửi xe, số sinh viên có sử dụng năm 4 

cao hơn nhiều so với năm 1 (75% so với 24%). Có thể từ năm học thứ nhất đến năm học 

thứ tư, đã có giai đoạn sinh viên có sử dụng đến dịch vụ này. Giả thuyết tương tự để giải 

thích tỷ lệ cao hơn của sinh viên năm thứ tư trong việc sử dụng các dịch vụ wifi và hỗ trợ 

tuyển dụng so với sinh viên năm thứ nhất. Vấn đề quan trọng là phân tích và so sánh sự 

hài lòng của sinh viên hai năm đối với các dịch vụ này. Nhóm phân tích đưa thêm dịch vụ 

ăn uống vào phân tích và so sánh vì có tỷ lệ sinh viên sử dụng cao (trên 60%) cho cả hai 

năm.  

 

Biểu 7: So sánh mức độ hài lòng của sinh viên năm 1 và năm 4 về một số dịch vụ 

 

 Dữ liệu trong Biểu 7 cho thấy một số thông tin rất thú vị. Đối với các dịch vụ wifi, 

gửi xe và hỗ trợ tìm việc làm, sinh viên năm thứ tư (cột chấm) có tỷ lệ hài lòng cao hơn 

so với sinh viên năm thứ nhất. Điều này có thể giải thích bằng 2 giả thuyết: Thứ nhất, 

sinh viên càng sử dụng dịch vụ thì càng có thái độ hài lòng hơn với các dịch vụ đó vì 

cũng có thể có những lúc dịch vụ đó tốt. Còn sinh viên năm thứ nhất mới sử dụng thời 

gian ngắn nên chưa trải nghiệm đầy đủ để đánh giá. Thứ hai, sau một thời gian dài sử 

dụng sinh viên có thể đã quen với chất lượng (có thể là chưa tốt) nên có cái nhìn độ lượng 

hơn. Điều này có thể thấy trong tương quan so sánh về chất lượng dịch vụ wifi với tỷ lệ 
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sinh viên hài lòng của sinh viên năm thứ tư cao hơn 2 lần so với sinh viên năm thứ nhất: 

59,5% so với 21,4%.  

 Tuy nhiên, đối với dịch vụ ăn uống thì tỷ lệ hài lòng của sinh viên năm thứ tư chỉ 

bằng một nửa của sinh viên năm thứ nhất (29% so với 54,1%). Điều này dường như phản 

ánh thực tế là chất lượng phục vụ của Nhà ăn sinh viên còn bị hạn chế và không có sự cải 

thiện nhiều. Tuy nhiên, giả thuyết này cần phải được kiểm chứng với chính khối sinh 

viên nhập trường năm 2016 hoặc với các khối sinh viên khác mới có thể đưa ra kết luận 

chính xác.  

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Đây là một nghiên cứu về sự hài lòng của sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại 

học Hà Nội đối với chương trình đào tạo, môn học, dịch vụ … và mối quan hệ giữa các 

yếu tố cơ bản trong chương trình đào tạo của Trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số 

sinh viên hài lòng với chương trình đào tạo, môn học, kiến thức và kỹ năng đã được 

Trường cung cấp trong thời gian theo học. 

Về chương trình đào tạo, đa số sinh viên cho rằng chương trình đào tạo phù hợp 

với mục tiêu đào tạo; sinh viên đã được trang bị kiến thức cần thiết và thời lượng dành 

cho các môn học là hợp lý. Tuy nhiên, vẫn còn một nhất định sinh viên không đồng ý về 

thời lượng của môn học. 

Về chương trình môn học nói chung, một mặt, sinh viên đánh giá cao tính lô-gic 

của các môn học, mặt khác họ cũng có ý kiến chưa hoàn toàn hài lòng về tỷ lệ giữa lý 

thuyết và thực hành cũng như số lượng các môn học tự chọn trong chương trình. Kết quả 

này phản ảnh đúng thực trạng hiện nay ở Trường Đại học Hà Nội là nhiều môn học, đặc 

biệt là các môn thuộc khối Giáo dục đại cương còn bao gồm nhiều nội dung về lý thuyết; 

ngoài ra, do một số ngành đào tạo của Trường vẫn đang thực hiện hình thức đào tạo theo 

niên chế nên số môn học tự chọn còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu của sinh viên. 

Về giảng viên, sinh viên đánh giá rất cao phương pháp và trình độ của giảng 

viên. Đại đa số sinh viên cho rằng giảng viên có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu 

đào tạo và phương pháp giảng dạy phù. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy là cần 

phải đổi mới phương thức giảng dạy nhiều hơn nữa vì cũng có gần một nửa sinh viên cho 

rằng họ chưa được rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề (problem solving skills). Có thể là 

trong quá trình dạy ngoại ngữ, các giảng viên chủ yếu chú trọng vào việc rèn cho sinh 

viên khả năng thực hành tiếng thông qua các tình huống giao tiếp chứ chưa hoàn toàn 

lồng ghép các vấn đề của cuộc sống, xã hội để sinh viên thảo luận, qua đó tăng cường kỹ 

năng thực hành tiếng. Đối với sinh viên các khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh, có 

thể là do số lượng sinh viên/lớp học phần quá đông nên giảng viên chưa rèn luyện được 

cho sinh viên phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề. 
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Tương tự như vậy, gần một nửa số sinh viên được khảo sát không cho rằng các 

đợt thực tập trung bị cho họ kinh nghiệm thiết thực cho nghề nghiệp tương lai. Trên thực 

tế thì không phải khoa ngôn ngữ nào cũng tổ chức được cho sinh viên đi thực tập nghề 

nghiệp mà thay thế học phần này bằng môn kiến tập dịch. Mặc dù trong môn học này, 

sinh viên được làm quen và mô phỏng các tình huống dịch thực tế, nhưng môi trường làm 

việc thực tế bao giờ cũng khác xa so với hình thức mô phỏng trên lớp học. Vậy các khoa 

đào tạo cần tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội cho sinh viên được đi thực tập 

nghề nghiệp trong thời gian học ở Trường. 

Sinh viên cũng được khảo sát về những nội dung còn hạn chế, làm cho sinh viên 

chưa hài lòng. Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên còn có ý kiến về ba lĩnh vực sau: Thứ 

nhất là chương trình giảng dạy, trong đó sinh viên mong muốn có nhiều thời gian hơn 

nữa cho thực hành, thực tập nghề nghiệp, cần bám sát hơn nữa với thực tế công việc, vv. 

Có một số ý kiến liên quan đến môn giáo dục thể chất: Yêu cầu quá cao so với thể lực 

của sinh viên nữ. Nhóm ý kiến thứ hai tập trung vào cơ sở vật chất, thiết bị, hệ thống 

phần mềm phục vụ đăng ký học tập chưa đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập. 

Nhóm ý kiến thứ ba liên quan đến yêu cầu cần bổ sung các kỹ năng như kỹ năng mềm, 

kỹ năng giải quyết vấn đề… 

Khi được yêu cầu đánh giá chung về ba khía cạnh để chuẩn bị cho nghề nghiệp 

tương lại, bao gồm: Mức độ trang bị kỹ năng, Mức độ trang bị kiến thức, Mức độ bồi 

dưỡng về phẩm chất đạo đức và Sự tự tin về hành trang nghề nghiệp được trang bị tại 

HANU, kết quả phân tích cho thấy đại đa số sinh viên cho rằng họ đã được bồi dưỡng về 

phẩm chất đạo đức cho nghề nghiệp tương lai. Đây là một kết quả rất khích lệ và khẳng 

định Trường Đại học Hà Nội đã tương đối thành công trong việc rèn luyện đạo đức cho 

sinh viên. 

Các phân tích hồi qui cho thấy các nhân tố về kỹ năng, kiến thức và phẩm chất 

đạo đức đề có ảnh hưởng cùng chiều đến nhận định tổng hợp của sinh viên họ đã tự tin về 

hành trang nghề nghiệp được trang bị tại HANU, Điều này có nghĩa là khi gia tăng bất kỳ 

nhân tố nào đều làm tăng việc sinh viên tự tin với hành trang nghề nghiệp được trang bị 

tại HANU. Tương tự như vậy, kết quả phân tích hồi quy cho thấy nếu nếu sinh viên càng 

có cơ hội đi làm lúc còn đang học càng có cơ hội có việc làm ngay sau khi ra trường. 

Về dịch vụ sinh viên hài lòng nhất với dịch vụ gửi xe, tiếp đến là dịch vụ ăn 

uống. Tuy nhiên, Tỷ lệ sinh viên không hài lòng với dịch vụ wifi là rất cao, chiếm tới 

71% trong số những người sử dụng. 

Tóm lại, thông qua việc sử dụng các phép phân tích tần suất, tương quan và so 

sánh, nghiên cứu cũng đã phát hiện những yếu tố quan trọng, tác động đến học tập của 

sinh viên và một trong yếu tố quan trọng nhất là tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp 

xúc với thế giới công việc ngay từ khi còn đang đi học. Trường cũng cần có những cải 

tiến, tăng cường nhiều hơn nữa kỹ năng cho sinh viên. So sánh sự hài lòng của sinh viên 
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năm thứ nhất và năm thứ tư với một số dịch vụ của Trường cũng cho thấy cần cải thiện 

các dịch vụ wifi, ăn uống nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của sinh viên. 

Kết quả của nghiên cứu cần được bổ sung bằng khảo sát định tính nhằm hiểu rõ 

hơn mong muốn, nhu cầu cụ thể của sinh viên về chương trình, môn học, kỹ năng... Dựa 

vào đó, Trường tiến hành chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo cho phù hợp với từng 

giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của đất nước và với các đối tượng sinh viên khác nhau. 

Ngoài ra, cần tiếp tục tiến hành khảo sát sinh viên sau khi đã tốt nghiệp một thời gian 

nhất định, ví dụ 6 tháng, 1 năm hoặc dài hơn để tìm hiểu khả năng sinh viên áp dụng kiến 

thức đã học được vào công việc thực tế và những kỹ năng trang bị cho sinh viên trong 

thời gian theo học tại Trường. 

        Trưởng nhóm khảo sát 

 

          TS Phạm Ngọc Thạch 


