
TIÊU CHUẨN 13

TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC

Tiêu chí 13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các

CTĐT khác nhau của CSGD.

Căn cứ trên các Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Phú Xuân giai
đoạn 2018-2022; Giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035, trong đó đưa ra mục tiêu cụ thể
cho công tác tuyển sinh; Căn cứ vào quy chế tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, đồng
thời dựa trên kết quả tuyển sinh của các năm trước đó, Nhà trường đã triển khai xây
dựng các kế hoạch tuyển sinh cho các năm tiếp theo, trong đó nêu rõ các công việc
chuẩn bị cho tuyển sinh, phương pháp truyền thông và việc tổ chức các hoạt động xét
tuyển, chăm sóc các thí sinh… Từ năm 2018, sau khi Trường Đại học Phú Xuân được
sát nhập vào Tổ chức Giáo dục Hoa kỳ (IAE), Kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường
còn được xây dựng dựa trên chỉ tiêu của Tập đoàn EQuest thông qua hệ thống OKR
(Objective Key Results). Để triển khai các nhiệm vụ này Nhà trường đã thành lập Hội
đồng tuyển sinh.

Nhà trường xây dựng Đề án tuyển sinh riêng và được họp bàn, điều chỉnh
hàng năm để phù hợp với tình hình thực tế, trong đó thể hiện rõ ràng chính sách tuyển
sinh bao gồm: Chỉ tiêu và tiêu chí tuyển sinh, phạm vi và đối tượng tuyển sinh, chính
sách ưu tiên trong tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh phân bổ cho từng ngành đào tạo,
đồng thời phương thức xét tuyển cho các CTĐT khác nhau của Trường cũng được cụ
thể hóa, phù hợp với quy định chung của Bộ GD&ĐT. Nhà trường đã ban hành Quy
chế tuyển sinh, trong đó có nêu rõ ngoài các chính sách tuyển sinh chung của Bộ
GD&ĐT, Trường Đại học Phú Xuân đã xây dựng các chính sách riêng nhằm tuyển đủ
số lượng và đảm bảo chất lượng thí sinh mà Nhà trường đã đặt ra. Các chính sách này
thường xuyên được trao đổi và điều chỉnh hàng năm, cụ thể như năm 2021, Nhà
trường đã có những chính sách như: Chính sách học bổng miễn phí chỗ ở trong Ký túc
xá dành cho những thí sinh ở xa nhập học tại trường, giảm 50% học phí cho con em
gia đình chính sách, trao học bổng toàn phần cho các thí sinh nhập học đạt giải Quốc
gia, trao học bổng cho thí sinh nhập học là trường chuyên, học sinh giỏi bậc PTTH.

Trước đây, công tác tuyển sinh được giao cho Phòng Giáo vụ và Công tác sinh
viên. Tuy nhiên, để chuyên môn hóa, tháng 7/2018, Nhà trường tách ra và thành lập
Phòng Tư vấn chiêu sinh và đến tháng 4/2021 đổi thành Phòng Tuyển sinh. Đây chính
là đơn vị đầu mối phụ trách công tác tuyển sinh của Nhà trường.
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Để thông tin tuyển sinh được đến với thí sinh trong cả nước, công tác truyền
thông được Nhà trường chú trọng và truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau như
phát tờ rơi, truyền thanh, truyền hình, website, facebook, youtube, tư vấn hướng
nghiệp…. Trước đây, Bộ phận Tuyển sinh vừa là đơn vị phụ trách công tác tuyển sinh,
đồng thời là đơn vị chủ trì trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công
tác truyền thông tuyển sinh của Nhà trường. Để công tác truyền thông thực sự trở
thành một trong những hoạt động trọng tâm, Tháng 01/2021 Nhà trường đã thành lập
Ban truyền thông với nhiệm vụ: Lập kế hoạch hàng năm về công tác truyền thông của
đơn vị và triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh, quảng bá
hình ảnh và thương hiệu của Nhà trường trên tất cả các kênh online và các kênh truyền
thông truyền thống: Báo in, truyền hình và công tác truyền thông offline thông qua
việc tổ chức các sự kiện,.. phục vụ cho công tác tuyển sinh của trường Đại học Phú
Xuân với quy trình cụ thể, rõ ràng.

Hàng năm, đội ngũ chuyên viên tư vấn của Nhà trường tổ chức đến các trường
PTTH tư vấn tại chỗ cho học sinh về định hướng nghề nghiệp. Trong quá trình tư vấn
tuyển sinh, Phòng Tuyển sinh đã khảo sát thí sinh về nhu cầu các ngành nghề đào tạo
cũng như nguyện vọng của người học giúp Nhà trường đổi mới và cải tiến chất lượng
đào tạo theo hướng phù hợp nhất. Kết quả khảo sát trong chu kỳ đánh giá về nhu cầu
người học cho thấy, người học quan tâm đến Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và
Quản trị Khách sạn. Bên cạnh đó, Nhà trường còn khảo sát lấy ý kiến của Doanh
nghiệp về nhu cầu thị trường lao động . Căn cứ vào định hướng chiến lược của Trường
Đại học Phú Xuân, xu hướng xã hội và các kết quả khảo sát các bên liên quan, Nhà
trường đã họp bàn, thảo luận để đi đến quyết định mở ngành mới. Công tác đi đến các
trường PTTH tư vấn tuyển sinh được Nhà trường triển khai rộng rãi, không chỉ các
trường PTTH tại Tỉnh Thừa Thiên Huế mà còn ở các tỉnh thành khác trong cả nước, cụ
thể: Trong chu kỳ đánh, số lượng các đợt đến tư vấn tại các Trường PTTH trong và
ngoài Tỉnh Thừa Thiên Huế của Nhà trường tăng lên rõ rệt, năm 2017 không triển
khai, năm 2020 tăng lên 115 đợt và đến năm 2021 tăng lên 148 đợt.
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Hình 13.1.1: Sơ đồ thống kê số lượng các đợt đến tư vấn tại các Trường PTTH

Nhà trường đã tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, Ngày hội tư vấn tuyển
sinh hàng năm do Báo Thanh Niên kết hợp với Báo Tuổi trẻ và Đại học Huế tổ chức
nhằm tư vấn cho thí sinh các thông tin về ngành đào tạo của Trường, đồng thời quảng
bá thông tin về Trường Đại học Phú Xuân. Ngoài ra, Nhà trường có nhiều hoạt động
khác nhằm quảng bá hình ảnh của Đại học Phú Xuân như: Phú Xuân Sharing, Phú
Xuân Saturday, Digital 4.0….

Năm 2019, Nhà trường có tổ chức hoạt động Open Day - Trải nghiệm một
ngày làm sinh viên tại trường Đại học Phú Xuân cho học sinh lớp 12 toàn tỉnh Thừa
Thiên Huế và các trường thuộc tỉnh Quảng Trị về tại trường Đại học Phú Xuân. Tuy
nhiên, do tình hình dịch Covid nên Nhà trường đã hoãn Kế hoạch này trong các năm
2020, 2021.

Ngoài việc tuyên truyền trực tiếp, Nhà trường còn lập Website tuyển sinh
riêng, đặc biệt có trang Landing Page (http://ts.phuxuan.edu.vn), đây là trang chuyên
giải đáp và tư vấn tuyển sinh của Trường. Qua Website và trang Landing Page, các phụ
huynh và thí sinh có thể tìm hiểu và được tư vấn đầy đủ các thông tin về công tác
tuyển sinh của Nhà trường như thông tin về phương thức tuyển sinh, các mốc thời
gian, các ngành nghề muốn theo học… Ngoài ra, các thông tin tuyển sinh của Nhà
trường còn được công bố công khai trên các phương tiện truyền thông xã hội khác
như: Báo giấy, báo điện tử, các hoạt động tiếp cận cộng đồng, các tài liệu quảng bá,
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các brochure, Sổ tay tuyển sinh, lịch giấy…. Nhà trường có hệ thống tư vấn tuyển sinh
qua các kênh: Fanpage Phú Xuân, tư vấn tuyển sinh tại Website, Chat trực tuyến, Zalo,
Hộp thư tuyển sinh và Tổng đài tư vấn 02347306888 - 0905984286 để tư vấn, giải đáp
cho học sinh những thông tin, quy chế tuyển sinh của Nhà trường, đồng thời định
hướng, hướng dẫn để thí sinh có thể lựa chọn được ngành học phù hợp với sở thích,
năng lực của bản thân ….

Tự đánh giá tiêu chí 13.1: 6/7 điểm.

Tiêu chí 13.2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi
chương trình đào tạo

Hiện nay, Trường Đại học Phú Xuân chỉ thực hiện duy nhất tuyển sinh cho hệ
Đại học chính quy. Trong chu kỳ đánh giá, ngoài tuyển sinh hệ Đại học chính quy, Nhà
trường có tuyển sinh hệ văn bằng ngành Ngôn ngữ Anh 2 ngành hệ liên thông Ngành
Kế toán và. Tuy nhiên, thời điểm này lượng thí sinh tuyển vào Đại học Phú Xuân chỉ
tập trung vào hệ Đại học chính. Chính vì vậy, việc lựa chọn người học có chất lượng
tốt được Nhà trường quan tâm . Chất lượng đầu ra của người học phụ thuộc nhiều vào
chất lượng đầu vào và các tiêu chí của quá trình tuyển chọn. Vì vậy, đối với mỗi
CTĐT, tùy theo phương thức tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh trường đều họp để xác
định các tiêu chí xét tuyển dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT và dựa trên thực tế yêu
cầu của các ngành học trong Trường nhằm thu hút và tuyển chọn được những thí sinh
chất lượng. Năm 2021, Nhà trường áp dụng đồng thời 2 phương thức xét tuyển:

Phương thức 1: Xét tuyển bằng học bạ lớp 11 hoặc học bạ học kỳ 1 lớp 12 hoặc
học bạ cả năm lớp 12: Tổng điểm 3 môn (có điểm khu vực, ưu tiên) đạt từ 18
điểm trở lên. Các thí sinh đạt từ 16.5 đến dưới 18 điểm đủ điều kiện tham gia
vòng phỏng vấn xét tuyển.
Phương thức 2: Xét tuyển bằng điểm thi PTTH: Theo ngưỡng đảm bảo chất
lượng đầu vào 2021 của Bộ GD&ĐT.

Để đảm bảo chất lượng người học cho từng CTĐT, ngay từ đầu trong quy
trình tuyển sinh, Nhà trường đã lựa chọn các tổ hợp môn phù hợp với từng ngành học
để xét tuyển. Các tổ hợp môn này có tính chất điển hình, yêu cầu thí sinh cần phải đạt
vì có mối liên hệ với ngành học. Đối với khối ngành kinh tế xã hội, Nhà trường xét
tuyển các tổ hợp môn có phần lớn kiến thức thuộc khối xã hội: C00 (Văn, Sử, Địa),
D01 (Toán, Văn, Anh). Đối với khối ngành kỹ thuật, các tổ hợp môn thuộc khối kiến
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thức tự nhiên: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01(Toán, Lý, Anh). Tất cả thông tin này đều
được công bố công khai trong Đề án tuyển sinh và được truyền thông rộng rãi đến các
thí sinh trên các phương tiện như Website, các tài liệu quảng bá, các brochure, Sổ tay
tuyển sinh, lịch giấy… Như vậy, việc xác định tổ hợp môn phù hợp với ngành xét
tuyển không những giúp Nhà trường chọn lọc được thí sinh phù hợp, mà còn giúp các
thí sinh định hướng được ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân.

Theo quy trình xét tuyển, trước khi công bố mức điểm chuẩn cho từng ngành,
Hội đồng tuyển sinh sẽ họp thống nhất mức điểm, cụ thể: Khi tham gia phương thức
xét tuyển bằng học bạ, các thí sinh phải đảm bảo đủ điều kiện về điểm nộp hồ sơ.
Ngưỡng điểm này đã được Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu, phân tích, tổng hợp dựa
trên nhiều yếu tố để xác định sao cho phù hợp nhất với từng CTĐT. Trước năm 2018,
Nhà trường quy định điểm xét tuyển (tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn
trong tổ hợp xét tuyển) đạt từ 16.5 điểm trở lên . Tuy nhiên, từ năm 2019 đến này mức
ngưỡng điểm xét tuyển của tổ hợp 3 môn đã tăng lên 18 điểm. Đối với các thí sinh xét
điểm theo điểm thi PTTH, Hội đồng tuyển sinh họp, thảo luận và đưa ra điểm chuẩn
cho từng ngành, cụ thể như Bảng 13.2.1

Bảng 13.2.1: Bảng thống kê điểm chuẩn các năm của Đại học Phú Xuân

TT Nội dung 2017 2018 2019 2020 2021

1 Xét tuyển bằng điểm
PTTH

15.5 14 Từ 13.5
đến 22.5

Từ 15 đến
16.5

Từ 15 đến
16.5

2 Xét tuyển bằng học
bạ

17 16.5 18 18 18

Mức điểm chuẩn này góp phần giúp Nhà trường sàng lọc, chọn lựa những thí
sinh đạt yêu cầu để đào tạo. Đối với các ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu, thông qua tất cả
các kênh thông tin, Nhà trường sẽ ban hành thông báo tuyển sinh cho các đợt tiếp theo.
Điểm chuẩn của từng đợt có thể thay đổi để phù hợp với tình hình số lượng và chất
lượng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển.

Bên cạnh đó, để lựa chọn được người học có chất lượng, Nhà trường đưa ra
một số chính sách nhằm thu hút người học chất lượng cao, cụ thể: trao học bổng toàn
phần cho các thí sinh nhập học đạt giải Quốc gia, trao học bổng cho thí sinh nhập học
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là trường chuyên, học sinh giỏi bậc PTTH, học sinh có điểm 3 môn xét tuyển >=24
điểm…

Bảng 13.2.2: Bảng thống Thí sinh nhập học có số điểm >=24 điểm, Thí sinh đạt
giải các cấp ở PTTH; Thí sinh là Cán bộ lớp ở cấp PTTH

TT Nội dung 2017 2018 2019 2020 2021

1 Số lượng thí sinh nhập học 27 61 168 235 ??

2 Số lượng thí sinh nhập học
có số điểm >=24 điểm

3 4 11 29 13

3 Số lượng thí nhập học đạt
các giải của các cấp ở

PTTH

0 0 8 5 7

4 Số lượng thí sinh nhập học
là cán bộ lớp ở PTTH

0 0 40 49 15

Thống kê các năm trong chu kỳ đánh giá cho thấy, số lượng thí sinh nhập nhập
ngày càng tăng lên. Trong đó, số người học là có chất lượng đã tăng lên rõ rệt: Số
lượng Thí sinh có tổng số điểm >=24 điểm từ năm 2019 đã tăng. Số lượng Thí sinh đạt
giải các cấp của bậc PTTH cũng như Thí sinh là Cán bộ lớp cũng có số lượng tăng
đáng kể.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 13.3. Quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học được thực hiện

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về công tác tuyển sinh và Quy
chế tuyển sinh của Trường Đại học Phú Xuân; đồng thời căn cứ theo Kế hoạch và Đề
án tuyển sinh hàng năm, Nhà trường đã ban hành Quy trình chuẩn trong hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong đó có các quy trình về công tác
tuyển sinh như: Quy trình tuyển sinh chung; Quy trình sàng lọc và xét tuyển; Quy trình
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nhập học với đơn vị đầu mối công tác tuyển sinh là Phòng Tuyển sinh nhằm triển khai
và thực hiện kiểm soát tiến độ và chất lượng công tác tuyển sinh và nhập học.

Hàng năm, Nhà trường thành lập Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức,
triển khai và tự giám sát về công tác tuyển sinh của Trường. Bên cạnh đó, để công tác
tuyển sinh được triển khai và thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng như mong muốn,
Nhà trường đã phân công Bộ phận Thanh tra thuộc Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm
bảo chất lượng có nhiệm vụ: Thanh tra, kiểm tra, giám sát các đợt xét tuyển sinh Đại
học do nhà trường tổ chức; Kiểm tra hồ sơ xét tuyển của thí sinh trúng tuyển theo hình
thức xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy; Kiểm tra hồ sơ nhập học của
thí sinh trúng tuyển nhập học trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy theo Kế
hoạch thanh tra hàng năm . Bộ phận Thanh tra hoạt động độc lập với Hội đồng tuyển
sinh và việc thanh tra, giám sát các kỳ tuyển sinh được thực hiện từ khâu nhận hồ sơ
đăng ký của thí sinh đến khâu tổ chức sàng lọc hồ sơ và xét tuyển, công bố kết quả xét
tuyển và công tác nhập học. Theo quy trình tuyển sinh, sau khi Phòng Tuyển sinh xử
lý hồ sơ nộp và xét tuyển, Bộ phận Thanh tra sẽ kiểm dò lại kết quả trước khi công bố
nhằm đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Kết quả này sẽ được phản hồi lại cho Phòng
Tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh để kiểm tra, xử lý. Sau khi Hội đồng tuyển sinh công
bố kết quả trúng tuyển và gửi Giấy báo nhập học đến thí sinh trúng tuyển, Bộ phận
Thanh tra sẽ tiếp tục giám sát việc tổ chức nhập học và thu hồ sơ sinh viên.

Sau mỗi đợt thanh tra, Bộ phận Thanh tra đều có biên bản thanh tra và báo cáo Ban
Giám hiệu phụ trách nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót.
Ngoài ra, giám sát công tác tuyển sinh và nhập học của Nhà trường còn được thực hiện
bởi Thanh tra của Bộ GD&ĐT. Trong trường hợp các sinh viên đã nhập học chưa có
bằng PTTH, Phòng Đào tạo sẽ yêu cầu sinh viên nộp bản sao bằng PTTH sau 1 năm
tốt nghiệp. Công tác nhập dữ liệu xét tuyển, lưu trữ hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển
được thực hiện đúng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Toàn bộ dữ liệu thí sinh
trúng tuyển và nhập học đều được thông báo công khai trên cổng thông tin của Bộ
GD&ĐT, và trên các văn bản báo cáo Bộ của trường.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7

Tiêu chí 13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học.

Hiện nay, để thực hiện công tác giám sát việc tuyển sinh và nhập học, Nhà
trường đã ban hành Kế hoạch thanh tra, đồng thời phân công cho Bộ phận Thanh tra
thuộc Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện nhằm kiểm tra quá
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trình sàng lọc hồ sơ, xét tuyển và nhập học theo đúng quy định. Nhà trường đã thành
lập Hội đồng tuyển sinh có nhiệm tổ chức, triển khai và tự giám sát về công tác tuyển
sinh của Trường, điều này được nêu rõ trong Quy chế tuyển sinh của Đại học Phú
Xuân. Hơn thế nữa, tháng 11/2020, Nhà trường đã ban hành Quy trình chuẩn trong hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong đó có các quy trình về
công tác tuyển sinh như: Quy trình tuyển sinh chung; Quy trình sàng lọc và xét tuyển
sơ; Quy trình nhập học với đơn vị đầu mối là Phòng Tuyển sinh nhằm triển khai và
thực hiện kiểm soát tiến độ và chất lượng công tác tuyển sinh và nhập học.

Đối với công tác nhập học, Nhà trường đã giao trách nhiệm cho Phòng Đào
tạo kiểm tra hồ sơ nhập học nhằm tăng cường giám sát chéo cho công tác này, điều này
được thể hiện trong quy trình nhập học.

Ngoài những quy định, quy trình đã nêu trên, Nhà trường cũng luôn có những
biện pháp khác nhằm tăng cường tối đa công tác này.

Giám sát chất lượng tuyển sinh qua việc xác định điểm trúng tuyển hàng năm:
Đối với phương thức xét tuyển: Trước năm 2018, việc xét tuyển bằng học bạ

lớp 11 hoặc học bạ học kỳ 1 lớp 12 hoặc học bạ cả năm lớp 12 có tổng điểm 3 môn (có
điểm khu vực, ưu tiên) đạt từ 16.5 điểm trở lên. Tuy nhiên, những năm gần đây, Nhà
trường đã chú trọng hơn đến chất lượng người học bằng cách tăng ngưỡng điểm của 3
môn lên 18 điểm, đối với thí sinh đạt từ 16.5 đến dưới 18 điểm đủ điều kiện tham gia
vòng phỏng vấn xét tuyển.

Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT: Đối với phương thức này,
sau khi Hội đồng điểm sàn của Bộ GD&ĐT đưa ra ngưỡng điểm sàn đại học. Hội đồng
tuyển sinh của Nhà trường họp để đưa ra điểm trúng tuyển vào các ngành học của
Trường. Tiêu chí để đưa ra điểm sàn của Đại học Phú Xuân dựa vào mong muốn về
tuyển được thí sinh có chất lượng, đồng thời căn cứ vào kết quả thi của thí sinh; Chỉ
tiêu Bộ GD&ĐT cho phép tuyển cho từng khối thi; Năng lực đào tạo tối đa của Nhà
trường; Số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học của năm. Tiêu chuẩn xét tuyển của
Đại học Phú Xuân đảm bảo điều kiện xét tuyển của Bộ GD-ĐT. Những năm gần đây,
điểm trúng tuyển của Nhà trường đều có xu hướng tăng dần qua các năm và cao hơn
so với điểm sàn của Bộ GD&ĐT nên chất lượng sinh viên nhập học cũng tăng tăng lên
đáng kể.
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Bảng 13.2.1: Bảng thống kê điểm chuẩn các năm của Đại học Phú Xuân

TT Nội dung 2017 2018 2019 2020 2021

1 Xét tuyển bằng điểm
PTTH

15.5 14 Từ 13.5
đến 22.5

Từ 15 đến
16.5

Từ 15 đến
16.5

2 Xét tuyển bằng học
bạ

17 16.5 18 18 18

Giám sát việc tuyển sinh và nhập học thông qua việc đối sánh kết quả giữa
điểm đầu vào, tiêu chí tuyển sinh với năng lực thật của của sinh viên: Sau mỗi đợt
tuyển sinh, Phòng Tuyển sinh thực hiện báo cáo công tác tuyển sinh, trong đó có phân
tích tỷ lệ thí sinh dự tuyển và nhập học, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển đạt điểm cao >=24
điểm xét tuyển 3 môn, thí sinh là học giỏi ở cấp PTTH…để từ đó Nhà trường có
chínhh sách và kế hoạch tuyển sinh cho năm học mới. Cụ thể, các số liệu thống kế
được thể hiện qua sơ đồ sau:

Hình 13.4.1: Sơ đồ phân tích chất lượng thí sinh nhập học của Nhà trường
Nhìn vào sơ đồ ta thấy, từ năm 2019 chất lượng thí sinh nhập học của Nhà

trường đã tăng lên đáng kể: Số lượng thí sinh đạt điểm >=24 năm 2019 là 11 thí sinh
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đã tăng lên 29 thí sinh trong năm 2020 và năm 2021 là ……(tính đến thời điểm
31/11/2021); số thí sinh đạt giải các cấp và thí sinh là cán bộ lớp tăng đều trong các
năm 2019 đến 2021. Qua phân tích trên cho thấy công tác tuyển sinh của Đại học Phú
Xuân trong những năm qua đã cải thiện không những về số lượng mà chất lượng cũng
tăng lên.

Giám sát việc tuyển sinh và nhập học thông qua việc đối sánh kết quả học tập
và rèn luyện của sinh viên qua các năm học: Cơ sở dữ liệu của người học được lưu trữ
đầy đủ từ điểm tuyển đầu vào, đến kết quả quá trình học tập qua các năm và kết quả
xét tốt nghiệp ra trường, được lưu trữ qua phần mềm chuyên dụng UMS. Hàng năm,
Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm tổng hợp phân tích các chỉ số về đào tạo, Bộ phận
QLSV tổng hợp phân tích các chỉ số về điểm rèn luyện của sinh viên và báo cáo Ban
Giám hiệu. Các báo cáo kết quả học tập của sinh viên được phân tích, đánh giá, đồng
thời kết hợp với kết quả tuyển sinh để kiểm tra sự tương quan chất lượng của đầu vào
và thực tế đào tạo. Trên cơ sở đó, Nhà trường có những quyết định điều chỉnh trong
chính sách cho phù hợp hơn để đảm bảo và tăng cường chất lượng đào tạo.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7

Tiêu chí 13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù
hợp và hiệu quả.

Tuyển sinh là công tác quan trọng với bất cứ cơ sở đào tạo nào. Chính vì vậy,
công tác tuyển sinh và nhập học được Nhà trường quan tâm và cải tiến hàng năm.

Hàng năm, sau mỗi kỳ tuyển sinh, Phòng Tuyển sinh thực hiện báo cáo về
công tác này, trong đó có phân tích số liệu đa chiều như số thí sinh dự tuyển, trúng
tuyển, số thí sinh trúng tuyển theo địa danh của các thí sinh, thống kê số thí sinh đạt
điểm cao…, căn cứ vào các số liệu phân tích này, Hội đồng tuyển sinh họp và thảo
luận và phân tích điểm mạnh, điểm yếu của Nhà trường, từ đó phân tích xu hướng, cơ
hội thách thức và đề ra các phương pháp cải tiến cho công tác này như: cải tiến các
tiêu chí tuyển, vùng tuyển, công tác truyền thông …. Trên cơ sở này, Phòng Tuyển
sinh là đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho khóa mới hoàn chỉnh hơn,
nhằm đạt kết quả tuyển sinh tốt nhất, đúng và đủ chỉ tiêu tuyển sinh được duyệt, cụ thể
Nhà trường có các những cải tiến về công tác như sau:

Về cơ cấu tổ chức: Trước đây, công tác tuyển sinh được giao cho Ban Đào
tạo.Tuy nhiên, để chuyên môn hóa, tháng 7/2018 Nhà trường tách thành Phòng Tư vấn
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chiêu sinh và đến tháng 4/2021 đổi thành Phòng Tuyển sinh. Đây chính là đơn vị đầu
mối phụ trách công tác tuyển sinh của Nhà trường. Về nhân sự, trước đây, Trưởng
phòng Tuyển sinh là cán bộ kiêm nhiệm, tháng 07/2021, Nhà trường đã có Trưởng
phòng Tuyển sinh chuyên trách nhằm cải tiến về công tác tuyển sinh giai đoạn này.

Về chiến lược tuyển sinh: Hàng năm, đội ngũ chuyên viên tư vấn của Nhà
trường tổ chức đến các trường PTTH tư vấn tại chỗ cho học sinh về định hướng nghề
nghiệp. Trong quá trình tư vấn tuyển sinh, Phòng Tuyển sinh đã khảo sát nhu cầu của
thí sinh về nhu cầu của các ngành nghề đào tạo cũng như nguyện vọng của người học
giúp Nhà trường đổi mới và cải tiến chất lượng đào tạo theo hướng phù hợp nhất, cụ
thể qua lấy ý kiến các học sinh trong các đợt khảo sát, nhận thấy nhu cầu của người
học đăng ký nhiều vào ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô và Quản trị Khách sạn, đồng
thời Nhà trường đã tham khảo thêm các ý kiến của Doanh nghiệp và họp bàn, thảo
luận để đi đến quyết định mở ngành mới.

Trước năm 2019, chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường là chỉ tiêu chung và
không phân chia chỉ tiêu đến từng thành viên của Phòng Tuyển sinh. Tuy nhiên, để đạt
hiệu quả hơn trong quá trình làm việc, từ tháng 3/2021, Nhà trường đã thay đổi chiến
lược, giao trực tiếp chỉ tiêu (KPI) đến từng thành viên của Phòng. Sau một kỳ tuyển
sinh, hiệu quả đã tăng lên rõ rệt.

Hình 13.5.1: Sơ đồ thống kê số lượng thí sinh nhập học (2017-2021)

Về các chính sách quản lý: Trước đây, để quản lý công tác tuyển sinh, Phòng
Tuyển sinh đã có quy trình về tuyển sinh và nhập học nhưng chỉ là quy trình nội bộ
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của Phòng, chưa ban hành thành văn bản chính thức của Trường. Đến tháng 11/2020,
Nhà trường đã ban hành chính thức các quy trình: Quy trình tuyển sinh chung, Quy
trình sàng lọc và xét tuyển, Quy trình nhập học. Các quy trình này đều nằm trong
chuỗi Quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2015 của Nhà Trường.

Bên cạnh đó, năm 2018, Nhà trường đã triển khai sử dụng phần mềm GetFly
để hỗ trợ công tác tuyển sinh cũng như việc nhập học, cụ thể việc nhập hồ sơ, điểm
chuẩn, kết quả trúng tuyển, số lượng trúng tuyển, thống kê tuyển sinh theo ngành và
việc nhập học của sinh viên.

Dựa vào Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và tình hình thực tế, Trường Đại
học Phú Xuân luôn cập nhật về các thông tin về tuyển sinh để kịp thời đáp ứng nguyện
vọng của phụ huynh và học sinh. Đề án tuyển sinh của Nhà trường luôn được cập nhật
hàng năm, bổ sung các phương thức xét tuyển, các tổ hợp môn xét tuyển để tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho thí sinh có cơ hội vào đại học mà vẫn đảm bảo chất lượng đầu
vào. Đối với phương thức xét tuyển, trước năm 2018, điểm xét tuyển bằng học bạ lớp
11 hoặc học bạ học kỳ 1 lớp 12 hoặc học bạ cả năm lớp 12 có tổng điểm 3 môn (có
điểm khu vực, ưu tiên) đạt từ 16.5 điểm trở lên Tuy nhiên, từ năm 2019, Nhà trường
đã chú trọng hơn đến chất lượng người học bằng cách tăng ngưỡng điểm của 3 môn
lên 18 điểm, đối với thí sinh đạt từ 16.5 đến dưới 18 điểm đủ điều kiện tham gia vòng
phỏng vấn xét tuyển. Đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi PTTH, Nhà trường
căn cứ vào quy chế tuyển sinh và ngưỡng điểm sàn quy định của Bộ GT&ĐT để đưa
ra ngưỡng điểm đầu vào cho từng ngành Đào tạo và thực tế điểm chuẩn đầu vào theo
phương thức này tăng dần theo các năm gần đây.

Nhà trường đã có các chính sách tuyển sinh riêng và có sự điều chỉnh theo
năm nhằm tuyển được người học có chất lượng và góp phần trong công tác PVCĐ, cụ
thể như năm 2021, Nhà trường đã có những chính sách sau: Chính sách học bổng ký
túc xá, dành cho những thí sinh nhập học có hoàn cảnh xa nhà, giảm 50% học phí cho
con em gia đình chính sách, trao học bổng toàn phần cho các thí sinh nhập học đạt giải
Quốc gia. Đây là những chính sách nổi bật so với các năm gần đây.

Trong thời đại 4.0 hiện nay, đặc biệt là dịch bệnh Covid nguy hiểm, Nhà
trường đã thay đổi cách thức xét tuyển và nhập học. Mọi thủ tục xét tuyển và nhập học
đều được chuẩn hóa thành quy trình và có hướng dẫn cụ thể trên Website của Nhà
trường, kèm theo các biểu mẫu. Thí sinh có thể xét tuyển và nhập học bằng hình thức
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trực tiếp hoặc online mà vẫn tuân thủ theo quy định định của Nhà trường, cụ thể: Thủ
tục nộp hồ sơ xét tuyển nhanh, thuận tiện cho thí sinh đến tại Trường hoặc gửi qua
đường bưu điện. Kết quả được thông báo kịp thời, nhanh chóng qua cổng thông tin
điện tử và tin nhắn, điện thoại đến từng thí sinh. Các bước khai báo thông tin online,
xếp lớp tự động, chụp hình làm thẻ sinh viên trên máy tính đã rút ngắn được rất nhiều
thời gian, mang đến sự tiện lợi và thoải mái cho thí sinh cũng như phụ huynh khi thực
hiện thủ tục nhập học.

Về phương thức truyền thông: Trước đây, bộ phận tuyển sinh vừa là đơn vị
phụ trách công tác tuyển sinh, đồng thời là đơn vị chủ trì trong việc lập kế hoạch, tổ
chức triển khai và giám sát công tác truyền thông tuyển sinh của Nhà trường. Để công
tác truyền thông thực sự trở thành một trong những hoạt động trọng tâm, tháng
01/2021 Nhà trường đã thành lập Ban truyền thông với nhiệm vụ: Lập kế hoạch và
triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh, quảng bá hình ảnh
và thương hiệu của Nhà trường trên tất cả các kênh online và các kênh truyền thông
truyền thống: Báo in, truyền hình và công tác truyền thông offline thông qua việc tổ
chức các sự kiện,.. phục vụ cho công tác tuyển sinh của Đại học Phú Xuân với quy
trình cụ thể, rõ ràng.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7
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1. Tóm tắt các điểm mạnh

Hàng năm, Nhà trường có lập kế hoạch, xây dựng Quy chế và Đề án chi tiết, rõ ràng
cho công tác tuyển sinh. Các tiêu chí tuyển sinh rõ ràng, công bố công khai và được
điều chỉnh hàng hàng năm. Mọi thông tin về tuyển sinh được công khai trên trang
website Nhà trường. Đối với công tác truyền thông cho tuyển sinh, Nhà trường đã sử
dụng nhiều phương pháp quảng bá khác nhau trên các phương tiện.

Nhà trường đã xây dựng các quy trình giám sát tuyển sinh và nhập học theo từng bước
rõ ràng cụ thể. Trong quá trình thực hiện, ngoài Hội đồng Tuyển sinh tự giám sát công
tác tuyển sinh và nhập học, Nhà trường còn có Bộ phận Thanh tra kiểm tra, giám sát
theo từng đợt tuyển sinh và nhập học, có biên bản sau mỗi đợt thanh tra để kịp thời
khắc phục những phần thiếu sót trong công tác tuyển.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại
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Nhà trường chưa phát huy được tiêu chí về thu hút thí sinh đạt loại giỏi và đạt
giải trong các kỳ thi quốc gia.

3. Kế hoạch cải tiến

TT Mục tiêu Nội dung
Đơn vị/cá
nhân thực

hiện

Thời gian
thực hiện

(bắt đầu và
hoàn

thành)

1

Tất cả CBGV
đều tham gia

trong công tác
tuyên truyền
tuyển sinh

Tổ chức các buổi training về
cách tiếp cận và quảng bá tuyển
sinh cho CBGV của Nhà trường
để cả mọi người cùng tham gia

công tác tuyển sinh chung.

Phòng tuyển
sinh

Tháng
1/2022

2

Xây dựng mô
hình lớp chất

lượng cao.

Mở ngành mới, xây dựng
CTĐT chất lượng cao để thu

hút thí sinh có chất lượng.

BGH
Phòng Đào

tạo

Tháng
10/2021

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 13 6

Tiêu chí 13.1 5

Tiêu chí 13.2 6

Tiêu chí 13.3 6

Tiêu chí 13.4 6

Tiêu chí 13.5 6
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