
TIÊU CHUẨN 17: CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

Tiêu chí 17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học
cũng như hệ thống giám sát người học.

Nhà trường luôn chú trọng quan tâm đến các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và
giám sát người học. Chính vì vậy, các hoạt động của Nhà trường đều hướng tới sinh
viên. Trong suốt quá trình học tập tại Trường, sinh viên được hỗ trợ và cung cấp nhiều
dịch vụ trong học tập, tài chính, nhà ở, y tế, việc làm, … Sự hỗ trợ của nhà trường đối
với sinh viên bao gồm các hoạt động, dịch vụ được mô tả như sơ đồ Hình 17.1.1

Hình 17.1.1 Sơ đồ các hoạt động phục vụ hỗ trợ sinh viên

Nhà trường phân công cho Bộ phận Công tác sinh viên, thuộc Phòng Đào tạo
là đơn vị đầu mối cho các hoạt động hỗ trợ và giám sát sinh viên. Hàng năm, Bộ phận
Công tác sinh viên có trách nhiệm lập kế hoạch, báo cáo về các hoạt động của sinh
viên trong đó có hoạt động hỗ trợ người học bao gồm các mảng hoạt động sau: Tư vấn
học tập; công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm; tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe; hỗ
trợ tài chính; hỗ trợ đặc biệt; tổ chức quản lý các dịch vụ sinh viên… Ngoài Bộ phận
Công tác sinh viên, Nhà trường phân công cho các đơn vị khác hỗ trợ người học như:
Phòng Tuyển sinh, Phòng Đào tạo, Phòng Tổng hợp, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác
doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên… Tất cả các đơn vị đều được bố trí tại khu vực Văn
phòng mở để hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên về mọi mặt.
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Để thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập, Nhà trường đã ban hành
Quy chế Đào tạo (2013,2020, 2021), trong đó có nêu rõ các quy định về đánh giá kết
quả học tập, bảo lưu, chuyển ngành…; Quy chế công tác sinh viên, thông qua Quy chế
này sinh viên biết được nghĩa vụ, quyền lợi, cũng như các vấn đề về khen thưởng, kỷ
luật. Nhằm khuyến khích và hỗ trợ sinh viên NCKH, Nhà trường ban hành Quy định
về hoạt động NCKH của sinh viên. Ngoài ra, để giúp sinh viên có ý thức và thái độ tốt
hơn trong học tập và các hoạt động khác, Bộ phận Công tác sinh viên hướng dẫn các
em đánh giá điểm rèn luyện hàng kỳ dựa trên Quy định đánh giá kết quả điểm rèn
luyện của Trường. Đây cũng là một kênh để đánh giá và giám sát sinh viên. Bên cạnh
đó, Nhà trường đã ban hành bộ Quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong đó có Quy trình Công tác sinh viên, Quy trình
đào tạo và các hướng dẫn khác nhằm hỗ trợ cũng như giám sát các hoạt động liên quan
đến sinh viên.

Trong giai đoạn đầu khi Trường Đại Phú Xuân mới sát nhập vào Tổ chức Giáo
dục Hoa Kỳ (IAE), do số lượng sinh viên thời điểm này không nhiều nên Nhà trường
đã bố trí giảng viên tham gia công tác trực văn phòng để hỗ trợ sinh viên. Từ năm
2020 đến nay, các khoa đã phân công cố vấn học tập các lớp. Cố vấn học tập có nhiệm
vụ tư vấn, hỗ trợ, giám sát sinh viên trong các hoạt động của Nhà trường theo quy định
và được Nhà trường tập huấn công tác hỗ trợ sinh viên về các mặt như phân tích
CTĐT và logic môn học để hỗ trợ tư vấn học tập cho sinh viên; Chế độ chính sách;
hoạt động PVCĐ … Để tăng cường công tác hỗ trợ và giám sát sinh viên, Ban Cán sự
lớp là lực lượng nòng cốt đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa Nhà trường với sinh viên. Bộ
phận Công tác sinh viên và các Khoa tổ chức họp, tập huấn, nâng cao năng lực hoạt
động cho sinh viên và Ban cán sự lớp. Ngoài ra, trường còn tổ chức các chương trình
tập huấn cho Ban cán sự lớp, thông qua chương trình Thủ lĩnh sinh viên. Đồng thời,
Nhà trường cũng đã ban hành chế độ khuyến khích dành cho sinh viên đảm nhận chức
vụ Ban cán sự lớp, tổ chức Đoàn và Hội. Đoàn Thanh niên là một tổ chức luôn gắn
liền với các hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Nhà trường đã thành lập các Câu lạc
bộ: Dance Sport, Karatedo, Taekwondo. Ngoài ra, sinh viên và Đoàn Thanh niên còn
tạo sân chơi giải trí khác như Câu lạc bộ Guitar, Câu lạc bộ Truyền thông và sự kiện
nhằm nâng cao sức khỏe, tinh thần cho sinh viên.

Bên cạnh các quy định/quy chế và các kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể
phục vụ người học, Nhà trường đã triển khai phần mềm quản lý đào tạo UMS để sử
dụng hiệu quả trong giám sát, theo dõi kết quả học tập cũng như hỗ trợ sinh viên.
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Để nâng cao được chất lượng phục vụ người học, Nhà trường thường xuyên
lấy ý kiến mức độ hài lòng của sinh viên dịch vụ hỗ trợ người học, qua các lần khảo
sát có kết quả cụ thể như sau:

Bảng 17.1.1: Bảng thống kê điểm trung bình của sinh viên về dịch vụ hỗ trợ người
học (2017-2021)

Năm học 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Điểm trung bình của
dịch vụ hỗ trợ người

học (%)

80% 81% 84% 84% 87%

Qua bảng thống kê ta thấy, điểm trung bình của dịch vụ hỗ trợ người đạt học
từ 4.02/5 đến 4.36/5 tương đương với 80% đến 87%, điều này cho thấy sinh viên của
Nhà trường hài lòng với dịch vụ hỗ trợ người học về các nội dung như chương trình
đào tạo, thư viện, phòng thực hành, phương tiện dạy học, vệ sinh học đường …

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7

Tiêu chí 17.2. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám
sát người học được triển khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.

Với tiêu chí lấy người học làm trung tâm, Trường Đại học Phú Xuân luôn triển
khai các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học để đáp ứng nhu cầu của các
bên liên quan.

Hàng năm, Bộ phận Công tác sinh viên là đơn vị đầu mối có trách nhiệm lập
kế hoạch và triển khai các hoạt động của sinh viên trong đó có hoạt động hỗ trợ người
học bao gồm các mảng hoạt động sau: Tư vấn học tập; công tác hướng nghiệp, tư vấn
việc làm; tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ tài chính; hỗ trợ đặc biệt; tổ chức
quản lý các dịch vụ sinh viên… Nhà trường phân công mỗi bộ phận/đơn vị có nhiệm
vụ tư vấn, hỗ trợ người học, cụ thể như sau: Bộ phận Đào tạo hỗ trợ sinh viên trong
việc đăng ký học, đăng ký thi; Bộ phận Công tác sinh viên hỗ trợ sinh viên về học tập,
rèn luyện, các chế độ chính sách cho sinh viên, định hướng nghề nghiệp...; Trung tâm
Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên về thực tập và việc làm; Phòng
Tổng hợp hỗ trợ về các thủ tục hành chính, tài chính, cơ sở vật chất cho sinh viên; Bộ
phận y tế hỗ trợ sinh viên về các vấn đề sức khỏe cho sinh viên; Các Khoa hỗ trợ sinh
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viên định hướng nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch học tập thông qua đội ngũ cố vấn
học tập…

Tư vấn học tập:

Vào đầu khóa học mới, Nhà trường đã tổ chức Tuần sinh hoạt đầu khóa cho
sinh viên. Trong tuần sinh hoạt này, ngoài các buổi học kỹ năng cần thiết như Kỹ năng
sống xa nhà, kỹ năng học đại học… các em được giới thiệu về Trường, Khoa và
Ngành nghề các em đang theo học. Qua đó, sinh viên phần nào hiểu được mục tiêu,
CTĐT của ngành nghề các em đã lựa chọn, các văn bản hướng dẫn của Nhà trường
cũng như các chế độ chính sách liên quan đến hoạt động học tập của sinh viên. Để
tăng cường thêm thông tin và nhận thức của sinh viên về vấn đề học tập, Nhà trường
đã ban hành Sổ tay sinh viên.

Nhằm hỗ trợ sinh viên một cách tối đa nhất, Nhà trường đã phân công đội ngũ
giảng viên làm công tác cố vấn học tập cho các em. Giảng viên cố vấn học tập là đầu
mối cung cấp thông tin cho sinh viên về các Quy định, Quy chế học vụ, CTĐT, Kế
hoạch đào tạo và kế hoạch đăng ký học phần trong học kỳ của Nhà trường. Bên cạnh
đó, giảng viên cố vấn là người cố vấn học tập cho sinh viên, cụ thể: Giúp sinh viên xây
dựng kế hoạch học tập phù hợp với năng lực dựa trên lịch trình học dự kiến của từng
CTĐT, cách thức lựa chọn, cải thiện điểm, đăng ký học phần từng học kỳ thông qua
phần mềm quản lý đào tạo UMS, đồng thời là người theo dõi quá trình học tập của
sinh viên. Đặc biệt, Nhà trường đã có Hướng dẫn việc giảng viên thực hiện nhận xét,
đánh giá quá trình của sinh viên sau ½ khoảng thời gian môn học giúp các em sinh
viên có hướng phấn đấu hoặc thay đổi phương pháp học tập để có kết quả tốt hơn. Đối
với những sinh viên có học lực yếu sau khi có kết quả đánh giá, Cố vấn học tập và đại
diện Bộ phận Công tác sinh viên phối hợp bố trí gặp gỡ trực tiếp các em để tư vấn,
động viên và đưa ra các giải pháp để sinh viên cải thiện kết quả học tập của mình như
khống chế số tín chỉ đăng ký học của mỗi kỳ, sắp xếp các bạn có học lực giỏi hỗ trợ…

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ sinh viên tham gia vào hoạt động KHCN, tháng
12/2020, Nhà trường đã ban hành Quy định về hoạt động KHCN của sinh viên. Kết
quả hoạt động KHCN của sinh viên được cải thiện rõ rệt trong các năm gần đây, cụ thể
như sau:

Bên cạnh đó, theo quy trình ISO, hàng tuần, Bộ phận Công tác sinh viên lập
Danh sách cảnh báo sinh viên vắng học căn cứ vào kết quả điểm danh của mỗi môn
học trên phần mềm gửi Cố vấn học tập để tìm hiểu nguyên nhân và kịp thời có giải
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pháp khắc phục tốt nhất cho sinh viên. Nhà trường đã ban hành Hướng dẫn xử lý học
vụ, trong đó có nêu rõ quá trình đánh giá xử lý học tập của sinh viên. Căn cứ vào điểm
trung bình chung kết quả học tập, Bộ phận Đào tạo lập Danh sách cảnh báo về kết quả
học tập, đồng thời đề nghị Nhà trường lập Hội đồng cảnh báo để xem xét kết quả cảnh
báo và gửi Quyết định cảnh báo đến sinh viên và gia đình để phối hợp cùng đưa ra
biện pháp phù hợp nhất.

Ngay từ năm thứ nhất, trong CTĐT, Nhà trường đã bố trí môn học Công cụ và
Phương pháp học tập tại trường Đại học Phú Xuân giúp các em sinh viên không bị bỡ
ngỡ khi chuyển từ cấp học PTTH sang cấp Đại học. Ngoài ra, Nhà trường thường
xuyên tổ chức các buổi tập huấn về kỹ năng mềm cho sinh viên như kỹ năng thuyết
trình, làm việc nhóm.

Hình 17.2.1: Sơ đồ thống kê các khóa kỹ năng mềm cho sinh viên 2017-2021

Nhìn vào sơ đồ ta thấy, trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã có 27 khóa kỹ
năng mềm khác nhau cho sinh viên. Sinh viên được trang bị từ kỹ năng tự vệ bản thân,
kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phỏng vấn xin việc đến các kỹ năng thuyết trình trước đám
đông … Số các khóa học tăng dần từ 0 (2017) đến 11 khóa học (2021).

Để biết được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, bắt đầu từ năm 2020, Nhà
trường đã tổ chức các buổi đối thoại với sinh viên, trong buổi đối thoại đó có Ban
Giám hiệu và toàn bộ các đơn vị trong toàn trường. Tất cả các ý kiến, nguyện vọng của
sinh viên đều được Nhà trường xem xét và giải quyết thỏa đáng, cụ thể: Trong cuộc
đối thoại năm 2020, sinh viên ngành Du lịch đã có đề xuất về việc Nhà trường cần
triển khai các môn học chuyên ngành có sự trải nghiệm thực tế. Nhà trường đã xem xét
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ý kiến của sinh viên và triển khai bằng cách mời các các Nhà quản lý, Chuyên gia,
Hướng dẫn viên du lịch trong các học phần thực hành để chia sẻ về kinh nghiệm thực
tế. Bên cạnh đó, trong năm học 2020 – 2021, Nhà trường đã đẩy mạnh ký kết hợp tác
đào tạo với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này để tạo nhiều cơ hội trải nghiệm
thực tế cho sinh viên như: Công ty An Nhã (Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng, Công
ty CP Thuận An (Lapochine Resort), Khách sạn Mường Thanh. Để hỗ trợ tối đa cho
người học và chắc chắn mọi thông tin đều đến được từng sinh viên, Nhà trường cung
cấp cho mỗi sinh viên tài khoản cá nhân và lập các nhóm trao đổi về đào tạo (liên quan
đến Phòng Đào tạo, Khoa, Ngành) trên workplace, facebook; thông qua các kênh
thông tin này, sinh viên sẽ biết được CTĐT, các thông báo và hướng dẫn đăng ký môn
học, đóng học phí, thời khóa biểu, lịch thi, kết quả thi, cảnh báo học vụ, phúc khảo,
thực tập, ngoại khóa, tốt nghiệp, việc làm…, đồng thời Phụ huynh có thể truy cập vào
Website của Trường để biết các thông tin liên quan đến con em mình. Bên cạnh đó,
Nhà trường cũng đã tiến hành gửi các Thông báo về kết quả học tập và Thông báo
đóng học phí đến gia đình theo mỗi học kỳ kết hợp với nhiều hình thức liên lạc
khác.....

Hỗ trợ tài chính, hỗ trợ đặc biệt
Để khuyến khích và hỗ trợ sinh viên, Nhà trường đã kết hợp với hội cựu sinh

viên, các tổ chức, Doanh nghiệp như Hội cựu sinh viên Trường Đại học Phú Xuân,
Công ty 3S Huế, Công ty Codegym Việt Nam..… trao học bổng/khen thưởng cho các
sinh viên có thành tích xuất sắc, sinh viên vượt khó, sinh viên có điểm thi đầu vào cao
nhất…với số tiền từ 13.700.000 đồng (2018-2019) lên tới 266.000.000 đồng
(2010-2021). Trong chu kỳ đánh giá, kết quả sinh viên của Nhà trường được trao học
bổng như sau:

Bảng 17.2.2: Thống kê số lượng sinh viên được trao Học bổng/Khen thưởng
(2027-2021)

TT Nội dung 2016-20
17

2017
-2018

2018-20
19

2019-202
0

2020-202
1

1
Số lượng sinh viên đạt
học bổng của Trường 58 22 24 23 75
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2

Số lượng sinh viên đạt
học bổng của các tổ
chức, doanh nghiệp 0 0 0 28 117

TỔNG 58 22 24 51 192

Trong 2 năm gần đây, do tình hình bệnh dịch Covid diễn ra nhiều nơi, Nhà
trường đã có chính sách miễn giảm học phí để hỗ trợ sinh viên mua máy tính và các
trang thiết bị học tập online. Bên cạnh đó, Nhà trường đã quyên góp ủng hộ các trường
hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiên tai, bão lũ. Ngoài ra, Nhà
trường đã ban hành chế độ khuyến khích dành cho sinh viên đảm nhận chức vụ Ban
cán sự lớp, tổ chức Đoàn và Hội. Để thuận lợi trong các thủ tục vay vốn của sinh viên,
Bộ phận Công tác sinh viên hướng dẫn các em thực hiện thủ tục cấp xác nhận cho sinh
viên về địa phương vay vốn ngân hàng.

Bảng 17.2.3 Thống kê số lượt cấp giấy xác nhận hỗ trợ sinh viên vay vốn

TT Hoạt động (2017-2021) Số lượng Thời gian

1
Cấp giấy xác nhận cho sinh viên về địa phương
vay vốn năm 2017-2018

9 SV Đầu mỗi học
kỳ

2
Cấp giấy xác nhận cho sinh viên về địa phương
vay vốn năm 2018-2019

9 SV Đầu mỗi học
kỳ

3
Cấp giấy xác nhận cho sinh viên về địa phương
vay vốn năm 2019-2020

13 SV Đầu mỗi học
kỳ

4
Cấp giấy xác nhận cho sinh viên về địa phương
vay vốn năm 2020-2021

11 SV Đầu mỗi học
kỳ

5
Cấp giấy xác nhận cho sinh viên về địa phương
vay vốn năm 2021-2022

11 SV Đầu mỗi học
kỳ
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Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm

Với đơn vị đầu mối hỗ trợ sinh viên trong công tác hướng nghiệp và tư vấn
việc làm là Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp, Nhà trường thường xuyên
phối hợp với các Doanh nghiệp như Công ty LogiGear chi nhánh Đà Nẵng, Công ty
3S Huế, CodeGym, D-Institute... tổ chức chương trình tư vấn kỹ năng nghề nghiệp,
chia sẻ kỹ năng phỏng vấn, xây dựng CV (Curriculum Vitae) và tham gia tổ chức ngày
hội việc làm cho học sinh và sinh viên cùng với các đơn vị. Nhà trường đã ký các thỏa
thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp như Công ty phần mềm quốc tế 3S, Công ty
Fasttrack SE, Công ty Cổ phần Vinpearl,… nhằm hỗ trợ sinh viên thực tập, tham quan
thực tế, làm việc bán thời gian và làm việc chuyên môn.

Để sinh viên được tiếp cận với cách xử lý thực tế và hiểu rõ hơn về ngành nghề đã lựa
chọn của mình, Nhà trường đã mời nhiều giảng viên là Doanh nhân làm việc và giảng
dạy tại Trường, cụ thể: Hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp, Đồ án môn học, giảng dạy
các môn như Nhập môn nghề nghiệp và một số các môn chuyên ngành khác…

Chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý

Vào đầu các khóa học, Nhà trường thường xuyên tổ chức khám sức khỏe cho
sinh viên. Hàng năm, các em đều hỗ trợ đăng ký Bảo hiểm Y tế và bảo hiểm tai nạn.
Để đảm bảo sức khỏe cho các em sinh viên, Nhà trường có Bộ phận Y tế luôn túc trực
thường xuyên tại giảng đường và được trang đầy đủ các trang thiết bị cần thiết nhất để
cấp cứu người học trong trường hợp bất thường. Nhà trường có căn tin phục vụ người
học và luôn đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, vấn đề tâm lý học đường cũng được Nhà trường quan tâm. Cố
vấn học tập và Bộ phận Công tác sinh viên là nơi thường xuyên quan tâm tư vấn kịp
thời cho các em sinh viên khi gặp vướng mắc. Nhà trường đã tổ chức buổi nói chuyện
của Tiến sĩ Đào Lê Hòa An về định vị bản thân, nghề bản thân, thế hệ Z cho các em
sinh viên giúp các em hiểu, có định hướng tốt khi gặp vướng mắc trở ngại trong cuộc
sống.

Tổ chức, quản lý dịch vụ sinh viên

Sau khi nhập học, mỗi sinh viên được Nhà trường cấp Thẻ sinh viên tích hợp
với thẻ ATM, đồng thời cấp tài khoản cá nhân (UMS, workplace, team…). Với tài
khoản này, sinh viên có thể truy cập các tiện ích của nhà trường: đăng ký môn học,
thanh toán học phí, hệ thống wifi miễn phí …Trong khu vực của Trường và Ký túc xá
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đều được trang bị căn tin. Nhà trường trang bị Thư viện là một không gian học tập mở
được trang bị đầy đủ các đầu sách sát với từng CTĐT. Để đa dạng và phong phú các
tài liệu học tập, ngoài Thư viện mở, Nhà trường liên kết với Viện Đào tạo mở và Công
nghệ thông tin - Đại học Huế cung cấp cho các em sinh viên thẻ đọc miễn phí tại
Trung tâm Học liệu Huế.

Nhà trường có hệ thống ký túc xá Xanh – Sạch – Đẹp đáp ứng được nhu cầu ở
nội trú cho sinh viên. Từ năm 2021, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên được ở ký
túc xá miễn phí. Tại đây có khu liên hợp thể thao bóng bàn, sân bóng đá, cầu lông,
bóng chuyền, bóng rổ luôn đáp ứng được nhu cầu chơi thể thao của sinh viên. Trước
đây, Đầu mỗi năm học, nhà trường thường xuyên khảo sát , cập nhật và thông báo các
địa chỉ nhà trọ để tư vấn, giới thiệu cho phụ huynh, sinh viên tham khảo, đăng ký.

Hoạt động ngoại khóa

Đoàn Thanh niên là đơn vị có các hoạt động luôn gắn liền với sinh viên. Hàng
năm, Đoàn Thanh niên lập kế hoạch và báo cáo năm học, trong đó kế hoạch triển khai
các hoạt động chính trong năm học bao gồm các sự kiện phong trào sinh viên như các
giải bóng đá cho sinh viên, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn…và các sự kiện
nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên. Trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã tổ
chức 14 sự kiện phong trào cho sinh viên và 26 sự kiện về kỹ năng mềm cho sinh viên.

Bảng 17.2.4: Thống kê các sự kiện Nhà trường tổ chức cho sinh viên (2017-2021)

STT Loại sự kiện Tổng 2017 2018 2019 2020 2021

1 Sự kiện phong trào sinh viên 14 1 1 2 1 9

2 Sự kiện huấn luyện kỹ năng
mềm sinh viên

26 0 1 5 9 11

Tổng 40 1 2 7 10 20

Hiện nay, Nhà trường có 3 Câu lạc bộ do các giảng viên phụ trách: Dance
Sport, Karatedo, Taekwondo. Ngoài ra, Nhà trường có Câu lạc bộ Truyền thông do
sinh viên chủ trì.

Nhà trường đã triển khai Kế hoạch khởi nghiệp cho sinh viên, trong đó xác định
nhóm Dự án khởi nghiệp sẽ được trực tiếp các Doanh nghiệp hướng dẫn .Nhóm dự án
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khởi nghiệp sinh viên của Nhà trường đã tham gia cuộc thi Demo Day - Ngày hội kết
nối đầu tư năm 2019 với dự án “Khai thác hệ thống kênh phân phối đặc sản Huế” đã
kêu gọi vốn đầu tư thành công 250 triệu và đạt giải thưởng của cuộc thi . Ngoài ra,
Nhà trường đã có nhóm sinh viên tham dự cuộc thi HSBC Business Case Competition.
Đây là cuộc thi trí tuệ, giải quyết các vấn đề trong kinh doanh bằng Tiếng Anh dành
cho sinh viên các trường đại học do HSBC tổ chức hàng năm nhằm nâng cao kỹ năng
và rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, trong đó Trường Đại học
Phú Xuân là một trong 5 đội của Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên được tham gia
cuộc thi được tổ chức Tại Trường Đại học Phú Xuân .

Bên cạnh các hoạt động triển khai hỗ trợ và phục vụ người học, Nhà trường
cũng rất quan tâm đến hệ thống giám sát tiến trình học tập và hiệu quả của người học.
Hầu hết các hoạt động của Nhà trường đều lồng ghép giữa hoạt động hỗ trợ và hoạt
động giám sát sinh viên.

Để được trở thành sinh viên của Đại học Phú Xuân, các thí sinh được sàng lọc
và xét tuyển kỹ càng . Trong quá trình học tập, các em được đánh giá đo lường qua các
kỳ thi . Trong mỗi môn học, giảng viên theo dõi và nhận xét, đánh giá sau ½ quá trình
của môn học để giúp các em nhìn nhận và cải tiến phương pháp học tập của mình . Sau
mỗi kỳ học, căn cứ vào kết quả điểm trung bình chung học tập, các sinh viên sẽ được
cảnh báo kết quả học tập và gửi về gia đình để phối hợp cùng đưa ra biện pháp phù
hợp nhất .

Hệ thống quản lý kết quả học tập của sinh viên được hệ thống hóa trên phần
mềm UMS. Thông qua phần mềm này, bằng tài khoản cá nhân, sinh viên có thể truy
nhập vào phần mềm để biết các thông tin cần thiết như xem Thời khóa biểu, biết được
số lượng tín chỉ đã tích lũy, kết quả học tập,… .

Ngoài ra, để giúp sinh viên có ý thức và thái độ tốt hơn trong học tập và các
hoạt động khác, Bộ phận Công tác sinh viên hướng dẫn các em đánh giá điểm rèn
luyện hàng kỳ dựa trên Quy định đánh giá kết quả điểm rèn luyện của Trường . Đây
cũng là một kênh để đánh giá và giám sát sinh viên. Kết quả điểm rèn luyện trong chu
kỳ đánh giá được thể hiện thể qua bảng sau:
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Bảng 17.2.5: Bảng kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên (2017-2021)

STT Năm
học

Học
kỳ

Số
lượ
ng

Xuất sắc
(9 - 10)

Tốt (8 -
8.9)

Khá (7 -
7.9)

Trung
bình (5 -

5.9)

Yếu (3 -
4.9)

Kém (0 -
2.9)

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL

1 2016
-201

7

I
465 160

34.
4

15
3

32.
9 64

13.
8 55

11.
8 3 0.6 30 6.5

II

315 118
37.

5 87
27.

6 49
15.

6 35
11.

1 0 0 26 8.3

2 2017
-201

8

I
310 114

36.
8 91

29.
4 46

14.
8 28 9 1 0.3 30 9.7

II
159 51

32.
1 51

32.
1 26

16.
4 15 9.4 0 0 15 9.4

3 2018
-201

9

Fall
214 75 35 71

33.
2 30 14 11 5.1 0 0 26

12.
7

Spr
ing 108 32

29.
6 37

34.
3 20

18.
5 10 9.3 0 0 8 8.3

Su
m

me
r 99 32

32.
3 35

35.
4 16

16.
2 4 4 0 0 11

12.
1

4 2019
-202

0

Fall 272 23 8.5 13
4

49.
3

86 31.
7

5 1.8 0 0 24 8.7

Spr
ing

256 23 9 14
1

55.
1

63 24.
6

10 3.9 0 0 19 7.4

Su
m

me
r

221 23 10.
4

12
4

56.
1

50 22.
7

6 2.7 0 0 18 8.1
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5 2020
-202

1

Fall 413 88 21.
3

14
7

35.
6

14
9

36.
1

11 2.7 5 1.2 13 3.1

Spr
ing

357 75 21 12
3

34.
5

98 27.
5

22 6.2 1 0.3 38 10.
6

Su
m

me
r

327 71 21.
7

11
8

36.
1

80 24.
5

28 8.6 3 0.9 27 8.2

Qua bảng thống kê kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên ta thấy, tỷ lệ sinh
viên có điểm đánh giá từ khá trở lên có xu hướng tăng dần qua các năm, cụ thể từ 81.1
% lên tới 93% trong các học kỳ.

Trong chu kỳ đánh giá, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của Nhà trường đạt
từ 83% (khóa học 2013- 2017) đến 89% (khóa học 2017 - 2021), đặc biệt khóa học
2015 - 2019 lên tới 99%, cụ thể kết quả như sau  :

Hình 17.2.1: Sơ đồ thống kê tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên (2017-2021)
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Hình 17.2.1: Sơ đồ so sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của Trường Đại
học Phú Xuân so với Đại học Thủ Dầu 1 (2016 - 2020)

Nhìn vào sơ đồ ta thấy, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của Nhà trường
so với trường bạn có tỷ lệ tương đồng nhau: Trường Đại học Thủ Dầu có tỷ lệ từ
84.07% đến 92.81%, Trường Đại học Phú Xuân có tỷ lệ đạt từ 87.9% đến 93% .

Hàng năm, Nhà trường thường xuyên lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng các
em sinh viên về chất lượng dịch vụ hỗ trợ người học , kết quả khảo sát từ năm
2017-2021 như sau:
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Hình 17.2.1: Sơ đồ thống kê điểm trung bình của sinh viên đánh giá về dịch vụ hỗ
trợ người học (2017-2021)

Qua sơ đồ ta thấy, sinh viên của Nhà trường hài lòng với các dịch vụ hỗ trợ
với điểm đạt học từ 4.02/5 đến 4.36/5 tương đương với 80% đến 87% .

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7

Tiêu chí 17.3. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám
sát người học được rà soát.

Để cải tiến và nâng cao chất lượng, Nhà trường luôn quan tâm đến việc rà soát
các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám sát người học .

Nhà trường đã rà soát lại hệ thống văn bản Quy định, quy trình nghiệp vụ và
các mẫu biểu liên quan. Năm 2013, Nhà trường ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy
chế công tác sinh viên ĐH và CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ . Tuy nhiên,
Tháng 10/2019, sau khi họp rà soát , Nhà trường nhận thấy cần phải điều chỉnh và cập
nhật nội dung để phù hợp với các quy chế, quy định mới nhất của Bộ GD&ĐT . Đối
với Quy chế Đào tạo, Nhà trường rà soát và sửa đổi 2 lần vào năm 2020 và 2021 . Về
hoạt động NCKH, Nhà trường nhận thấy NCKH là một hoạt động quan trọng, năm
2020 Nhà trường đã rà soát và ban hành Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên .
Sau khi họp rà soát , tháng 11/2020, Nhà trường đã ban hành bộ Quy trình chuẩn trong
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 .

Từ năm 2018, Nhà trường đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng về hoạt động
dịch vụ phục vụ người học gửi tới sinh viên để lấy ý kiến phản hồi để từ đó làm cơ sở
cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch phục vụ hỗ trợ sinh viên được tốt
hơn . Nội dung trong phiếu cũng được rà soát và cải tiến để lấy được thông tin hữu ích
nhất nhằm cải tiến và phục vụ người học . Ngoài ra, Nhà trường lấy ý kiến mức độ hài
lòng của sinh viên về hoạt động giảng viên , mức độ hài lòng của Nhà tuyển dụng…..
Tất cả các ý kiến đều được xem xét để cải tiến nhằm phục vụ, hỗ trợ và giám sát người
học tốt nhất.

Nhà trường thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng, lãnh
đạo các đơn vị đào tạo và phục vụ của nhà trường với sinh viên, cung cấp và giải thích
các thông tin đào tạo, lắng nghe và chia sẻ với người học các vấn đề được quan tâm .
Qua đó, các ý kiến, đề xuất của sinh viên được Nhà trường xem xét và giải quyết . Các
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website, facebook, panpage, các nhóm sinh viên thảo luận mở... là các kênh để sinh
viên thực hiện việc đánh giá chất lượng dịch vụ, hỗ trợ sinh viên của nhà trường .

Năm 2018, Nhà trường đã xem xét lại phần mềm quản lý đào tạo , trước đây là
phần mềm CEMS (sử dụng trên Desktop và Website), hiện nay đã chuyển sang sử
dụng phần mềm UMS (sử dụng trên Website và Mobile) thuận tiện hơn trong quá trình
sử dụng. Tất cả các thông tin về kết quả học tập của sinh viên được lưu trữ và quản lý
bởi phần mềm. Sau mỗi học kỳ, Phòng Đào tạo căn cứ vào điểm trung bình chung học
tập để lập Danh sách cảnh báo về kết quả học tập , Nhà trường đã lập Hội đồng cảnh
báo để xem xét kết quả cảnh báo và gửi Quyết định cảnh báo đến sinh viên và gia
đình để phối cùng đưa ra biện pháp phù hợp nhất . Ngoài ra, vào cuối mỗi năm học,
Phòng Đào tạo phối hợp với bộ phận xây dựng báo cáo tổng hợp gửi Bộ GD&ĐT theo
quy định, trong đó có các chỉ số liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, tốt nghiệp và
NCKH của sinh viên .

Năm 2018, để hỗ trợ, phục vụ và giám sát người học, Nhà trường đã họp và
khảo sát để lắp đặt hệ thống máy chiếu và camera tất cả các phòng học .

Trước đây, Nhà trường đã có hệ thống ký túc xá để phục vụ người học. Tuy
nhiên số lượng sinh viên ngoại tỉnh tham gia học tập không nhiều và cơ sở vật chất đã
xuống cấp nên đã tạm ngưng dịch vụ này để cải tạo, sửa chữa . Đến năm 2021, Nhà
trường đã tổ chức lại hoạt động ký túc xá và ban hành chính sách miễn phí chỗ ở cho
các em sinh viên xa trường .

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 17.4. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám
sát người học được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên
quan.

Nhà trường đã cải tiến hoạt động phục vụ, hỗ trợ người học để đáp ứng nhu
và sự hài lòng của các bên liên quan.

Nhà trường đã cải tiến lại hệ thống văn bản Quy định, quy trình nghiệp vụ và
các mẫu biểu liên quan. Tháng 10/2019, Nhà trường đã điều chỉnh và ban hành lại Quy
chế sinh viên thay cho Hướng dẫn thực hiện Quy chế sinh viên năm 2013 để phù hợp
và cập nhật với Quy chế của Bộ GD&ĐT. Năm 2021, Quy định Đào tạo cũng được
ban hành lại sau 2 lần rà soát và điều chỉnh, cụ thể Sinh viên thôi học tự nguyện
(không có đơn của sinh viên ) nếu thời gian nghỉ học tạm thời vượt quá thời gian quy
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định của Nhà trường (vượt quá 12 tháng kể từ thời điểm có quyết định về việc nghỉ
học tạm thời của Hiệu trưởng Nhà trường, ngoại trừ trường hợp quy định thời gian
điều động vào lực lượng vũ trang); Đối với học phần Thực tập doanh nghiệp (OJT)
được tính căn cứ vào tất cả các điểm đánh giá bộ phận, bao gồm: Doanh nghiệp đánh
giá có trọng số 70%, Nhà trường đánh giá có trọng số 30%. . Tháng 12/2020, Nhà
trường đã ban hành điều chỉnh Quy định về các hoạt động NCKH của sinh viên có chế
độ khuyến khích sinh viên tham gia NCKH so với Quy định cũ …. Đối với quy trình
nghiệp vụ và hướng dẫn các hoạt động của sinh viên, trước đây, các Quy trình thực
hiện của Nhà trường đã có nhưng chưa theo hệ thống. Sau khi rà soát, tháng 11/2020,
Nhà trường đã ban hành bộ Quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 9001:2015 , trong đó có Quy trình tổ chức Đào tạo, Quy trình công tác
sinh viên, Hướng dẫn xử lý học vụ, Hướng dẫn thực tập kèm theo các mẫu biểu…. Tất
cả các quy trình, hướng dẫn này đều được công khai trên website để CBGV và sinh
viên có thể xem và thực hiện dễ dàng .

Tư vấn học tập:

Từ 11/2020, Nhà trường đã triển khai Hướng dẫn thực hiện giảng dạy , trong
đó nêu rõ về việc thực hiện nhận xét, đánh giá quá trình của sinh viên sau ½ khoảng
thời gian môn học giúp các em sinh viên có hướng phấn đấu hoặc thay đổi phương
pháp học tập để cải thiện kết quả . Đối với những sinh viên có học lực yếu sau khi có
kết quả đánh giá, Cố vấn học tập và đại diện Bộ phận Công tác sinh viên phối hợp bố
trí gặp gỡ trực tiếp các em để tư vấn, động viên và đưa ra các giải pháp để sinh viên
cải thiện kết quả học tập của mình như khống chế số tín chỉ đăng ký học của mỗi kỳ,
sắp xếp các bạn có học lực giỏi hỗ trợ… .

Bên cạnh đó, căn cứ vào kết quả điểm danh của mỗi môn học trên phần mềm,
hàng tuần, Bộ phận Công tác sinh viên lập Danh sách cảnh báo sinh viên vắng học gửi
Cố vấn học tập để tìm hiểu nguyên nhân và kịp thời có giải pháp khắc phục tốt nhất
cho sinh viên. Cuối mỗi học kỳ, Nhà trường gửi Bảng kết quả học tập về để phụ
huynh nắm được tình hình học tập của con em mình . Hoạt động này trước đây Nhà
trường chưa thực hiện.

Tháng 10/2018, sau khi điều chỉnh CTĐT, ngay từ năm thứ nhất, Nhà trường
đã bố trí môn học Công cụ và Phương pháp học tập Phú Xuân giúp các em sinh viên
không bị bỡ ngỡ khi chuyển từ cấp học PTTH sang cấp Đại học. Nhằm nâng cao tính
thực tiễn của môn học và xử lý tình huống thực tế, giúp người học có điều kiện để vận
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dụng linh hoạt các kiến thức lý thuyết được học, Nhà trường mời 23 giảng viên là
Doanh nhân tham gia giảng dạy một số các như học phần Nhập môn nghề nghiệp, các
học phần chuyên ngành, Hướng dẫn đồ án môn học, Hướng dẫn thực tập và khóa luận
tốt nghiệp… .

Ngoài ra, Nhà trường tăng cường tổ chức các khóa học về kỹ năng mềm cho
sinh viên như Tập huấn phương pháp rèn luyện giọng nói chuẩn, Tư duy thiết kế sáng
tạo và phản biện, kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm,… . Về hoạt động NCKH của
sinh viên, kết quả NCKH của sinh viên Trường Đại học Phú Xuân được cải thiện đáng
kể những năm gần đây, cụ thể năm 2021 có 09 đề tại được 29 sinh viên đăng ký cấp
Trường

Năm 2021, để tăng cường thêm thông tin và nhận thức của sinh viên về vấn đề
học tập, Nhà trường đã ban hành Sổ tay sinh viên  và đã phát cho các em sinh viên.

Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm

Trong những năm gần đây, Nhà trường tăng cường làm việc và ký các thỏa
thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp như Công ty phần mềm quốc tế 3S, Công ty
Fasttrack SE, Công ty Cổ phần Vinpearl,… nhằm hỗ trợ sinh viên thực tập, tham quan
thực tế, làm việc bán thời gian và làm việc chuyên môn . Trong chu kỳ đánh giá, có 76
doanh nghiệp đã hỗ trợ sinh viên trong đào tạo và việc làm, trong đó có 45 doanh
nghiệp đã ký kết hợp tác dưới dạng MoA, MoU, số doanh nghiệp còn lại là hỗ trợ sinh
viên không qua hình thức ký kết, cụ thể như sau:
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Hình 17.4.1: Sơ đồ thống kê số lượng các doanh nghiệp đã hỗ trợ hoạt động thực
tập/việc làm cho sinh viên (2017-2021)

Nhìn vào sơ đồ ta thấy, từ năm 2018, sau khi Trường Đại học Phú Xuân sáp
nhập vào tổ chức Giáo dục Hoa kỳ (IAE), Nhà trường đã rất nỗ lực tìm kiếm và hợp
tác với các doanh nghiệp về lĩnh vực đào tạo và việc cho sinh viên, số lượng các doanh
nghiệp hợp tác với Nhà trường tăng dần theo các năm: Năm 2018 hợp tác với 18
doanh nghiệp, năm 2019 là 19 doanh nghiệp. Năm 2020 do tình hình bệnh dịch nên số
doanh nghiệp hợp tác giảm xuống còn 11 doanh nghiệp. Tuy nhiên, năm 2021, số
doanh nghiệp đã tăng lên 30. Nhà trường đã chủ động trong việc lấy thông tin về tuyển
dụng để gửi cho sinh viên để tạo cơ hội cho sinh viên có việc làm phù hợp trong quá
trình học tập và sau khi ra trường . Số lượng các thông báo tuyển dụng của năm học
2020-2021 là 21 . Tăng đáng kể so với trước đây.

Hỗ trợ tài chính, hỗ trợ đặc biệt
Những năm gần đây, để khuyến khích và hỗ trợ cho sinh viên, Nhà trường đã

kết hợp hợp tác với các Doanh nghiệp , trong đó có nhiều doanh nghiệp đã trao học
bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc, sinh viên vượt khó, sinh viên có điểm
thi đầu vào cao nhất…. Kết quả như sau:

Hình 17.4.2: Sơ đồ thống kê số lượng học bổng của sinh viên (2017-2021)
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Tổ chức, quản lý dịch vụ sinh viên

Để đa dạng và phong phú các tài liệu tham khảo cho sinh viên, ngoài Thư viện
mở tại Trường, năm 2021, Nhà trường liên kết với Viện Đào tạo mở và Công nghệ
thông tin - Đại học Huế cung cấp cho các em sinh viên thẻ đọc miễn phí .

Nhà trường có hệ thống ký túc xá Xanh – Sạch – Đẹp đáp ứng được nhu cầu ở
nội trú cho sinh viên . Từ năm 2021, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên được ở ký
túc xá miễn phí . Khu liên hợp thể thao bóng bàn, sân bóng đá, cầu lông, bóng chuyền,
bóng rổ luôn đáp ứng được nhu cầu chơi thể thao của sinh viên tại ký túc xá .

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, học thuật

Để thu hút và có nhiều sân chơi cho sinh viên, trong những năm gần đây,
Đoàn Thanh Niên đã tổ chức nhiều sự kiện…..

Hình 17.4.3: Sơ đồ thống kê số lượng sự kiện Nhà trường tổ chức cho sinh viên
(2017-2021)

Trong chu kỳ đánh giá, vượt qua tình hình bệnh dịch Covid_19, Nhà trường đã
tổ chức được 40 sự kiện cho sinh viên, trong đó 14 sự kiện về các phong trào và 26 sự
kiện về các kỹ năng mềm cho sinh viên.

Nhà trường có 3 Câu lạc bộ do các giảng viên phụ trách: Dance Sport,
Karatedo, Taekwondo. Ngoài ra, Nhà trường có Câu lạc bộ Truyền thông do sinh viên
chủ trì . Số sinh viên đăng ký vào các Câu lạc bộ ngày càng gia tăng, cụ thể:

19



Bảng 17.4.1: Bảng thống kê số lượng các sv tham gia CLB của Trường

TT Tên câu lạc bộ 2018-2019 2019-2020 2020-2021

1 Karatedo 0 112 34

2 Taekwondo 0 37 140

3 Dance spore 0 12 20

4 Truyền thông và sự
kiện

0 0 24

Tổng 0 161 218

Nhà trường rất quan tâm đến dự án khởi nghiệp của sinh viên , nhóm dự án
khởi nghiệp sinh viên của Nhà trường đã tham gia thi Demo Day - Ngày hội kết nối
đầu tư năm 2019 với dự án “Khai thác hệ thống kênh phân phối đặc sản Huế” đã kêu
gọi vốn đầu tư thành công 250 triệu và đạt giải thưởng của cuộc thi .

Nhà trường đã thay đổi phần mềm quản lý đào tạo thuận tiện hơn, trước đây là
phần mềm CEMS (sử dụng trên Desktop và Website), nay là phần mềm UMS (sử dụng
trên Website và Mobile)

Về cơ sở vật chất

Để nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên, tháng 8/2021, Nhà trường đã
hoàn thiện khu thực hành khách sạn bao gồm 2 phòng ngủ, quầy bar, quầy lễ tân phục
vụ cho sinh viên ngành Quản trị khách sạn . Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô,
nhà trường ký kết hợp tác với các gara ô tô và xây dựng thêm Khu thực hành ô tô .

Hàng năm, Nhà trường thường xuyên lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng các
em sinh viên về kết quả phục vụ người học . Qua khảo sát, sinh viên của Nhà trường
hài lòng với dịch vụ hỗ trợ người học, trong chu kỳ đánh giá điểm trung bình của dịch
vụ hỗ trợ người đạt học từ 4.02/5 đến 4.36/5 tương đương với 80% đến 87%.
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Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 17

1. Tóm tắt các điểm mạnh

Các hoạt động hỗ trợ, phục vụ và giám sát người học được Nhà trường quan
tâm và đã có kế hoạch phân công cụ thể cho các đơn vị theo đúng chức năng nhiệm vụ
của đơn vị phụ trách, thực hiện.

Nhà trường luôn coi trọng và thường xuyên tiến hành các công tác đánh giá,
kiểm tra hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, phục vụ sinh viên nhằm cải tiến và nâng cao chất
lượng dựa trên sự góp ý và nhu cầu của các bên liên quan. Các kênh tiếp nhận phản
hồi thông tin giữa Nhà trường và sinh viên về các hoạt động phục vụ, hỗ trợ và giám
sát người học thường xuyên được thiết lập, đã không ngừng nâng cao chất lượng phục
vụ về công tác này.

Nhà trường thường xuyên liên hệ và nhận được sự quan tâm từ các Doanh
nghiệp nhằm hỗ trợ các em sinh viên trong học tập, việc làm…gắn liền lý thuyết được
học và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại

Một số ít bộ phận sinh viên chưa thực sự tích cực trong quá trình tham gia các hoạt
động phong trào cho sinh viên.

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

Tăng số lượng sinh
viên viên tham gia
các hoạt động phong
trào được Nhà
trường tổ chức.

Ban Truyền thông lập kế
hoạch chi tiết về truyền thông
nội bộ với nhiều hình ảnh, chi
tiết hấp dẫn và lan tỏa đến
các em sinh viên.

Ban Truyền
thông

Tháng
5/2022
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4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 17 6

Tiêu chí 17.1 6

Tiêu chí 17.2 6

Tiêu chí 17.3 6

Tiêu chí 17.4 6
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