
TIÊU CHUẨN 22: KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Tiêu chí 22.1 Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỉ lệ thôi học của tất cả các chương
trình đào tạo, các môn học/học phần được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

Để đảm bảo và nâng cao chất lượng người học, Nhà trường không chỉ quan
tâm đến chất lượng đầu vào của người học mà còn quan tâm đến chất lượng đào tạo
trong quá trình học tập, đặc biệt là tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất
cả các CTĐT, môn học để từ đó phân tích và đưa ra các biện pháp cải tiến các hoạt
động liên quan của Nhà trường.

Hiện nay, Trường Đại học Phú Xuân tổ chức đào tạo 09 ngành đào tạo trình độ
cử nhân . Tất cả các chương trình đào tạo đều được chia thành các học kỳ, mỗi năm
học có 3 học kỳ. Khoá học là thời gian thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương
trình đào tạo. Thời gian để hoàn thành khóa học là 3 năm và tối đa là 6 năm. Căn cứ
vào chương trình, kế hoạch giảng dạy trong năm học đã được phê duyệt, Bộ phận Đào
tạo xác định khối lượng giảng dạy từng học kỳ để xây dựng thời khóa biểu học kỳ ,
đồng thời thông báo tới các đơn vị, giảng viên và sinh viên . Trong quá trình học tập,
người học phải đạt được các yêu cầu về chuẩn đầu ra bao gồm kiến thức, kỹ năng và
thái độ được đề ra trong chương trình đào tạo  và trong đề cương chi tiết môn học .

Nhà trường đã ban hành Quy chế đào tạo, trong đó có nêu rõ các quy định
chung, cách tổ chức đào tạo, hướng dẫn kiểm tra và thi hết học phần, xét tốt nghiệp,
đặc biệt cánh tính điểm theo hệ thống tín chỉ . Một học phần được xem là đạt, được
tích lũy, nếu điểm đánh giá học phần từ điểm D trở lên. Tuy nhiên, các điểm D gọi là
các điểm đạt có điều kiện nên sinh viên cần phải học cải thiện để đảm bảo điều kiện về
điểm trung bình chung tích lũy qua các năm học. Mức độ đạt và không đạt được xác
định cụ thể qua từng mức điểm.

Hàng năm, các Khoa lập kế hoạch và báo cáo về hoạt động của đơn vị mình,
trong đó có xác định tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT,
môn học để giám sát, đối sánh và đưa ra các giải pháp cải tiến . Bộ phận Đào tạo là
đơn vị đầu mối quản lý số liệu về sinh viên của các ngành học và theo dõi giám sát,
đánh giá tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, thôi học của các ngành theo từng năm học . Từ năm
2019, Nhà trường đã thực hiện cam kết về chất lượng của trường, trong đó có các chỉ
số như: Tỷ lệ thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ hài lòng của các đối tượng liên quan, các
chỉ tiêu về hoạt động NCKH, .... Tất cả các chỉ tiêu của đơn vị và cam kết về chất
lượng của Nhà trường đều được họp bàn và thống nhất . Sau mỗi học kỳ, Bộ phận Đào
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tạo tập hợp kết quả học tập và gửi đến phụ huynh của sinh viên để gia đình biết được
thông tin về tình hình học tập của con em mình . Đối với trường hợp sinh viên có kết
quả học tập yếu kém, 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 và ra quyết định về
mức độ cảnh báo gửi đến sinh viên và gia đình để phối hợp cùng đưa ra biện pháp phù
hợp nhất , . Đối với trường hợp sinh viên học lại, Bộ phận Đào tạo nhận đơn, tổng hợp
danh sách sinh viên đăng ký và ra quyết định mở lớp cho sinh viên học lại hoặc cho
sinh viên trả nợ song song với các lớp đang học . Đây là căn cứ để Nhà trường xác
định tỷ lệ sinh viên học lại trên số sinh viên đang học theo từng khóa học . Bên cạnh
Bộ phận Đào tạo luôn theo dõi và hỗ trợ hoạt động học tập của sinh viên thì Bộ phận
Công tác sinh viên còn theo dõi, hỗ trợ mọi hoạt động liên quan đến sinh viên, trong
đó có hướng dẫn và tổng hợp kết quả điểm rèn luyện của sinh viên qua các học kỳ báo
cáo Ban Giám hiệu .

Tỷ lệ sinh viên thôi học là vấn đề Nhà trường luôn quan tâm và thường xuyên
tìm hiểu các nguyên nhân của vấn đề này . Bộ phận Đào tạo là đơn vị theo dõi tỷ lệ
sinh viên thôi học, kết hợp với Bộ phận Công tác sinh viên để tìm hiểu nguyên nhân
của các trường hợp sinh viên thôi học nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục. Ngoài
những sinh viên bị thôi học sau khi xử lý học vụ do kết quả học tập kém, còn có nhiều
lý do khác nhau: chuyển sang học trường khác, nhiều sinh viên do đi làm ngoài nhiều
bị ảnh hưởng đến kết quả học tập, bị cảnh báo học vụ buộc thôi học, sinh viên bị lôi
kéo ham chơi, đi du học… .

Để cải thiện và hạn chế được lượng sinh viên nợ môn, bị cảnh báo kết quả học
tập, thôi học, bỏ học, Nhà trường đã phân công đội ngũ giảng viên làm công tác cố vấn
học tập cho các em . Cố vấn học tập là đầu mối cung cấp thông tin cho sinh viên về
các Quy định, Quy chế, CTĐT, Kế hoạch đào tạo và kế hoạch đăng ký học phần trong
học kỳ của Nhà trường . Bên cạnh đó, cố vấn học tập 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, đăng ký học phần từng học,
đồng thời là người theo dõi quá trình học tập của sinh viên . Đặc biệt, 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 văn bản 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
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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…
Ngoài ra, Nhà trường đã đưa môn học Phương pháp và công cụ học tập Phú Xuân giúp
sinh viên nắm bắt được phương pháp học tập chủ động ở bậc học đại học ; Đổi mới
phương pháp dạy học ; Rà soát ngân hàng đề thi ; Để sinh viên hiểu rõ và yêu thích
ngành đã lựa chọn, Nhà trường đã bổ sung vào CTĐT học phần Nhập môn nghề
nghiệp và một số các môn kỹ năng như Phương pháp và công cụ học tập tại Phú Xuân,
Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc và làm việc . Sau những nỗ lực của Nhà trường, số sinh
viên nghỉ học đã giảm dần trong chu kỳ đánh giá, cụ thể như sơ đồ dưới đây : :

Hình 22.1.1: Sơ đồ thống kê tỷ lệ thôi học của sinh viên (2017-2021)

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: Năm 2017, số lượng sinh viên thôi học tăng lên 39%.
Đây là thời điểm Trường Đại học Phú Xuân đang trong thời gian chuẩn bị chuyển giao
nên công tác hỗ trợ sinh viên chưa được chú trọng. Năm 2018, sau khi Trường Đại học
Phú Xuân được sáp nhập vào Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE), số lượng sinh viên bỏ
học đã giảm dần xuống còn 29%. Dưới sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Nhà trường cùng
toàn thể các cán bộ, giảng viên về công tác nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ sinh
viên đã nên trên, tỷ lệ sinh viên bỏ học đã giảm dần và hiện nay còn 9%.

Bên cạnh đó, căn cứ vào kết quả điểm danh của mỗi môn học trên phần mềm,
Bộ phận Công tác sinh viên lập Danh sách cảnh báo sinh viên vắng học hàng tuần gửi
cố vấn học tập để tìm hiểu nguyên nhân và kịp thời có giải pháp khắc phục tốt nhất
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cho sinh viên. Ngoài ra, nhằm thu hút sinh viên, Nhà trường đã thành lập các Câu Lạc
Bộ Dance Sport, Karatedo, Taekwondo, Truyền thông, Guitar .

Hàng năm, Nhà trường có nhiều đợt xét tốt nghiệp cho sinh viên . Trước thời
gian xét tốt nghiệp một kỳ học, Nhà trường rà soát lại tỷ lệ sinh viên nợ môn và thông
báo kết quả đến Khoa và sinh viên để Khoa và sinh viên chủ động trong việc trả nợ
môn vào học kỳ cuối trước thời điểm xét tốt nghiệp . Căn cứ vào Quy chế Đào tạo,
điều kiện để sinh viên được tốt nghiệp bao gồm: Sinh viên không đang trong thời gian
bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình
chỉ học tập; Tích lũy số tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo; Điểm trung
bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên; Có chứng chỉ Giáo dục
Quốc phòng và hoàn thành môn học Giáo dục Thể chất; Có hồ sơ cá nhân hợp lệ . Từ
khóa tuyển sinh năm 2018 - 2021, Nhà trường đã bổ sung chuẩn đầu ra Tiếng Anh và
Tin học cho sinh viên . Hội đồng xét tốt nghiệp xác định các sinh viên đủ điều kiện xét
tốt nghiệp và ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên . Sau mỗi đợt xét tốt
nghiệp, Nhà trường thường xuyên họp bàn về các giải pháp để tăng tỷ lệ tốt nghiệp
cho những năm tiếp theo .

Trong chu kỳ đánh giá, tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên được tính bằng tổng số
sinh viên tốt nghiệp trên số sinh viên được xét tốt nghiệp. Tỷ lệ tốt nghiệp trung bình
của sinh viên các ngành  như sau:

Bảng 22.1.2 Tỷ lệ tốt nghiệp toàn trường theo các ngành (2017-2021)

Khóa học

Ngành

2012-20
16

2013-2
017

2014-2
018

2015-201
9

2016-20
20

2017-20
21

Kế toán 89.2% 97.1% 88.1% 100% 100%

CNTT 79.3% 80.8% 100% 75%

TCNH 80.0% 83.3%

QTKD 68.8% 90% 100%
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NNA 83.3% 86.2% 100% 86%

NNT 90.0% 88.9% 100% 89%

VNH 100.0% 100%

GDTC 80.0% 100%

Trong năm 2021, Nhà trường đã thực hiện xong việc xét tốt nghiệp cho sinh
viên khóa học 2017-2021. Tuy nhiên, đối với CTĐT hệ 3 năm là khóa học 2018-2021,
Nhà trường đang thực hiện xét tốt nghiệp cho sinh viên (tính đến thời điểm
30.11.2021), tỷ lệ tốt nghiệp sau đợt 1 đạt 58.3% (Nhà trường vẫn đang tiếp thực hiện
xét đợt 2). Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của các Khoa như sau:

Hình 22.1.3 : Sơ đồ so sánh tỷ lệ tốt nghiệp của Công nghệ và Kinh doanh

So sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các ngành của Khoa Công nghệ và Kinh
doanh ta thấy: Năm 2017 các ngành Kế toán, Công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng
và Quản trị kinh doanh đều không tuyển sinh được đầu vào. Đây là thời điểm Trường
Đại học Phú Xuân chuẩn bị chuyển giao cho Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (IAE) nên
công tác tuyển sinh chưa được chú trọng. Trong chu kỳ đánh giá, tỷ lệ tốt nghiệp của
các ngành đạt từ 68.8% (đối với ngành Quản trị kinh doanh khóa học 2013-2017) đến
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100% (đối với các ngành Kế toán, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh) và
trường hợp đặc biệt là Ngành Kế toán có 1 sinh viên hiện chưa ra chưa tốt nghiệp đúng
hạn (0%).

Hình 22.1.2 : Sơ đồ so sánh tỷ lệ tốt nghiệp của Khoa Ngoại ngữ và Du lịch

Đối với Khoa Du lịch - Ngoại ngữ, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tương đối đồng
đều từ 80 % đến 100%.

Nhìn chung, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của Nhà trường tương đối
đồng đều giữa các khóa học đạt từ 82% đến 99% như sơ đồ sau:
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Hình 22.1.2 : Sơ đồ tỷ lệ tốt nghiệp của Trường Đại học Phú Xuân (2017 - 2021)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của Trường Đại học Phú Xuân so với với các
trường khác như Trường đại học Thủ Dầu 1 khá tương đồng nhau giữa các năm .

Hình 22.1.2 : 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)

Bên cạnh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt kết quả tương đối cao thì tỷ lệ sinh viên tốt
nghiệp đạt loại khá, giỏi đạt tỷ lệ lớn, cụ thể như Bảng 22.1.10 :

Bảng 22.1.10 Bảng phân loại tỉ lệ tốt nghiệp năm 2017-2021

Tỷ lệ

Năm

Số lượng
sinh viên

Tỷ lệ TB

(%)

Tỷ lệ TBK

(%)

Tỷ lệ Khá

(%)

Tỷ lệ Giỏi

(%)

Tỷ lệ XS

(%)

2017 108 19.4 1.9 68.5 8.3 1.85

2018 157 36.3 0.6 54.1 7.6 1.3

2019 104 20.2 0 62.5 17.3 0
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2020 34 2.9 76.5 20.6 0 0

2021 8 0 0 12.5 37.5 50

Tỷ lệ khá giỏi chiếm tỷ lệ cao, đạt từ 63.1% (2018) đến 100% (2021), trừ năm
2020. Tỷ lệ này có phần trội hơn so với một số trường Đại học ngoài công lập như
trường Đại học Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học
Kinh tế Huế , cụ thể như bảng sau:

Năm học Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Cơ sở Đào tạo

2017-2018 1.27% 7.64% 54.14% 36.95% ĐH Phú Xuân

0% 4% 61% 35% ĐH Nguyễn Tất
Thành

2019-2020 0% 20.59% 76.47% ĐH Phú Xuân

0% 7.50% 55.70% ĐH Quốc tế Hồng
Bàng

2020-2021 50% 37.50% 12.50% ĐH Phú Xuân

3.16% 16.40% 62.51% ĐH Kinh tế Huế

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương trình đào tạo
được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

Nhà trường đã phân công cho Bộ phận Đào tạo là đơn vị đầu mối cho các hoạt
động liên quan đến đào tạo . Trước khi xây dựng CTĐT mới, Nhà trường triển khai
việc khảo sát nhu cầu nhân lực về ngành dự kiến của các em học sinh PTTH ; khảo sát
nhu cầu doanh nghiệp , đồng thời Ban Lãnh đạo họp bàn và đi đến kết luận mở ngành
mới . Khi xây dựng CTĐT, Nhà trường dựa trên các quy định của Bộ GD&ĐT ; Quy
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định xây dựng, rà soát và điều chỉnh CTĐT, CĐR của Trường , Quy chế đào tạo nhằm
bố trí các học phần hợp lý đảm bảo khối lượng kiến thức và thời gian tốt nghiệp cho
sinh viên. Hiện nay, Đối với các chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy có thời
gian thiết kế chuẩn là 3 năm. Thời gian tối đa được tính gấp đôi thời gian thiết kế cho
chương trình. Trước năm 2018, thời gian thiết kế CTĐT chuẩn là 4 năm và thời gian
tối đa là 8 năm .

Quy chế Đào tạo cung cấp đủ thông tin về thời gian đào tạo và được phổ biến
sinh viên vào tuần sinh hoạt đầu khóa , trong đó nêu rõ các thông tin liên quan đến
điều kiện để được xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, hướng dẫn
đăng ký nhập học, đăng ký học phần, điều kiện nghỉ học, bảo lưu, đăng ký học lại,
cách tính điểm tích lũy … Ngoài ra, 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 tổ chức đào tạo, Hướng dẫn kiểm tra đánh giá, Hướng dẫn giảng dạy,
Hướng dẫn xử lý học vụ…. Bên cạnh đó cố vấn học tập, trợ lý khoa, Bộ phận Đào
tạo, Bộ phận Công tác sinh viên… luôn quan tâm, tạo điều kiện và tư vấn , hỗ trợ sinh
viên hoàn thành khóa học đúng tiến độ hoặc có thể tốt nghiệp sớm tiến độ . Trong các
môn học, mỗi sinh viên đều được đánh giá sau ½ quá trình học để từ đó điều chỉnh
phương pháp học tập phù hợp . Sau mỗi học kỳ, Nhà trường đều thành lập Hội đồng
cảnh báo để xem xét các trường hợp sinh viên có điểm học tập yếu, kém và có biện
khắc phục . Những trường hợp sinh viên có nguy cơ tốt nghiệp không đúng tiến độ
được Bộ phận Đào tạo phối hợp cùng các khoa rà soát, lập danh sách và đưa ra những
giải pháp giúp sinh viên có thể rút ngắn thời gian ra trường .

Bên cạnh việc tư vấn, hỗ trợ sinh viên hoàn thành khóa học đúng tiến độ, Nhà
trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để sinh viên có thể tốt nghiệp sớm tiến độ. Trước
năm 2018, Trường tổ chức giảng dạy và học tập mỗi năm gồm 02 học kỳ chính, mỗi
học kỳ chính là một đợt học kéo dài 15 tuần học và 03 tuần thi; và 01 học kỳ phụ, mỗi
học kỳ phụ kéo dài 05 tuần học và 01 tuần thi . Bắt đầu từ năm học 2018-2019, thời
điểm Trường Đại học Phú Xuân mới sát nhập vào tổ chức giáo dục Hoa Kỳ IAE, Nhà
trường đã rà soát và đề xuất cải tiến các biện pháp rút ngắn thời gian ra trường của
sinh viên điều chỉnh thành mỗi năm 2.5 đến 3.0 học kỳ chính, trung bình mỗi đợt học
kéo dài 12 tuần học, 2 tuần thi, 1 tuần dự phòng . Những sinh viên không tốt nghiệp
đúng tiến độ chủ yếu là những trường hợp sinh viên chưa tích lũy đủ số học phần và
khối lượng của CTĐT theo quy định; hoặc do điểm trung bình chung tích lũy của toàn
khóa học đạt dưới 2,00; hoặc thiếu các môn điều kiện như chứng chỉ giáo dục thể chất,
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giáo dục quốc phòng . Nhà trường mở các lớp học lại theo yêu cầu, mở các lớp riêng
hoặc lớp học song song cùng với kỳ chính để giúp sinh viên hoàn thành chương trình
đào tạo đúng hạn .

Nhìn chung, thời gian tốt nghiệp trung bình của sinh viên tương đối đúng với
thiết kế chương trình đào tạo là 4 năm đối với các khóa sinh viên nhập học từ 2013 đến
2017 và dưới 4 năm đối với các khóa nhập học từ năm 2018 .

Hình 22.2.1: Sơ đồ thống kê thời gian tốt nghiệp trung bình của các khóa học  (cập
nhật lại sơ đồ cho khóa 2017-2021)

Số năm tốt nghiệp trung bình của sinh viên được tính bằng công thức: (sinh viên tốt
nghiệp đúng hạn * số năm tốt nghiệp theo chương trình đào tạo thiết kế + với tổng số
sinh viên tốt nghiệp sau một năm * (số năm tốt nghiệp theo chương trình đào tạo thiết
kế + 1)) / (số sinh viên tốt nghiệp đúng hạn +  số sinh viên tốt nghiệp sau một năm).

Bảng 22.2.1 Thời gian tốt nghiệp trung bình đối với các ngành trong toàn Trường

Khóa học

Ngành

2013-2017 2014-2018 2015-2019 2016-2020 2017-2021
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Kế toán 4.0 4.0 4 4

CNTT 4.1 4.27 4.0 4.0 3.0

TCNH 4 4.2

QTKD 4.2 4.1 4

NNA 4 4 4 4

NNT 4 4.2 4 4

VNH 4 4

GDTC 4 4

Nhìn vào bảng trên ta thấy, các ngành trong toàn trường của các khóa học có thời
gian tốt nghiệp tương đối đúng với thời gian thiết kế của CTĐT: Đối với khóa tốt
nghiệp năm 2017 và 2018, thời gian tốt nghiệp trung bình là gần 4.1 năm; từ năm tốt
nghiệp 2019 đến 2021, thời gian tốt nghiệp trung bình là 4 năm đúng bằng thời gian
thiết kế khóa học chuẩn của CTĐT.

Như vậy, với sự quan tâm sâu sát của Ban Lãnh đạo và sự nỗ lực của các toàn bộ
cán bộ, giảng viên đến người học, Nhà trường luôn rà soát tình hình tốt nghiệp của
sinh viên, tìm mọi biện pháp hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp đúng tiến độ, giảm tỷ lệ thôi
học và kết quả đã dần cải thiện đi lên.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 22.3. Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các chương
trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

Hiện nay, Nhà trường đã phân công Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh
nghiệp là đơn vị đầu mối trong việc phối hợp giữa Nhà trường với các doanh nghiệp
hỗ trợ tìm kiếm nơi thực tập và việc làm cho sinh viên . Bộ phận Công tác sinh viên là
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đơn vị đầu mối trong các hoạt động của sinh viên, trong đó có việc theo dõi thống kê
về việc làm của sinh viên .

Từ năm 2019, căn cứ vào chỉ tiêu của các bộ phận đã đăng ký, Nhà trường xây
dựng kế hoạch chất lượng trong toàn trường, trong đó có chỉ tiêu về tỷ lệ việc làm của
sinh viên hàng năm . Trước đó, Nhà trường vẫn thực hiện đầy đủ các hoạt động hỗ trợ
sinh viên về tìm kiếm việc làm, tuy nhiên chưa đặt ra chỉ tiêu về tỷ lệ này. Để sinh viên
có việc làm tốt sau khi tốt nghiệp là mục tiêu đào tạo của Nhà trường. Bên cạnh việc
tập trung cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo nhằm trang bị về thái độ, kỹ năng và
kiến thức cho sinh viên theo triết lý giáo dục ASK (Attitude – Skills – Knowledge) của
Nhà trường , khả năng có việc làm của sinh viên sau khi ra trường cũng là một trong
những vấn đề được Nhà trường quan tâm hàng đầu. Trước đây, Phòng Công tác sinh
viên và Quan hệ doanh nghiệp trực thuộc Ban Đào tạo là đơn vị tư vấn, giới thiệu việc
làm cho sinh viên . Để chuyên môn hóa, tháng 10/2019, Nhà trường đã thành lập
Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp . Đơn vị này là cầu nối nhằm tăng cường
sự phối hợp giữa Nhà Trường với các đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ việc làm, thực
tập cho sinh viên. Trung tâm thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp như Trung
tâm tư vấn kỹ năng kinh doanh CBS Huế, Công ty giáo dục truyền thông D'Institute,
Brycen Việt Nam, Công ty CodeGym Việt Nam, Công ty Huetourist, Trung tâm dịch
vụ việc làm và hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội, Công ty LogiGear… tổ chức chương
trình tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, chia sẻ kỹ năng phỏng vấn, CV (Curriculum Vitae)
và ngày hội việc làm cho sinh viên . Nhà trường đã ký các thỏa thuận hợp tác với
nhiều doanh nghiệp như như Công ty cổ phần 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. Hiện nay, Trung tâm đã kết nối với 74 doanh nghiệp lớn
nhỏ trong cả nước . Do vậy, hầu hết các sinh viên đang học tập tại trường và kể cả sinh
viên đã ra trường có nhu cầu việc làm đều được tư vấn, giới thiệu . Bên cạnh các hoạt
động của Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp, Bộ phận Công tác sinh viên
còn kết nối với các cựu sinh viên . Đây chính là nơi để Nhà trường tiếp nhận ý kiến
đóng góp, phản hồi của sinh viên, đồng thời cựu sinh viên là nguồn cung cấp, giới
thiệu thêm nhiều việc làm cho các sinh viên đã và sẽ tốt nghiệp. Hơn thế nữa, các đơn
vị, các cá nhân CBGV trong trường thường thường xuyên liên hệ để giúp sinh viên tìm
kiếm nơi thực tập tốt nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên bằng các mối quan hệ
quen biết .
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Nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, hàng năm Bộ phận Công tác
sinh viên kết hợp với Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp thường xuyên lấy ý
kiến phản hồi của các doanh nghiệp về CTĐT và sự đáp ứng việc làm của sinh viên ra
trường để từ đó điều chỉnh CTĐT phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu xã hội , . Đồng
thời, Bộ phận Công tác sinh viên, triển khai việc khảo sát lấy ý kiến của cựu sinh viên
về CTĐT của Nhà trường và tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp . Đây
là một trong những kênh thông tin để Nhà trường nhận được những phản hồi của
người học, người sử dụng lao động về sự đáp ứng của CTĐT đối với nhu cầu lao động
thực tế.

Trong những năm gần đây, Nhà trường đã nỗ lực rà soát và cải tiến công tác
tìm kiếm việc làm cho sinh viên bằng nhiều hình thức . Kết quả theo dõi của Bộ phận
Công tác sinh viên cho thấy, sinh viên của Trường Đại học Phú Xuân ra trường chủ
yếu làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân, cơ quan Nhà nước. Tỷ lệ sinh viên ra
trường có việc làm trong 5 năm có xu hướng tăng dần: Năm 2016 là 87.9%, năm 2019
lên tới 93%. Tuy nhiên, năm 2020 do tình hình bệnh dịch Covid nên tỷ lệ này giảm
xuống 89%. Một số sinh viên chưa có việc làm là do tiếp tục đi học nâng cao hoặc
chuẩn bị đi du học, một số do chưa kiếm được việc làm phù hợp hoặc vì các lý do cá
nhân. Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành nghề đào tạo 2020 là 68.57% . Tất cả
các kết quả này đều được Nhà trường thực hiện định kỳ và báo cáo gửi Bộ GD&ĐT
hàng năm , Mức lương mới ra trường của sinh viên năm 2020 ở mức 5 triệu trở lên, kết
quả cụ thể về tỷ lệ việc làm trong chu kỳ đánh giá như sau :

Bảng 22.3.1: Bảng thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra
trường (2016-2020)

Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020

Tỷ lệ SV TN có
việc làm (%) 87.90% 87.10% 91% 93% 89%

Tỷ lệ có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp được tính theo công thức: ((Số lượng
sinh viên tốt nghiệp có việc làm + Số lượng sinh viên tốt nghiệp đang học nâng
cao/tổng số sinh viên tốt nghiệp có phản hồi)/100. Để cải tiến và nâng cao chất lượng
đào tạo nhằm đạt được tỷ lệ sinh viên có việc làm cao, Nhà trường thường xuyên học
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hỏi và tham khảo các trường bạn. So sánh với Đại học Thủ Dầu 1 về tỷ lệ sinh viên tốt
nghiệp có việc làm , ta có:

Hình 22.3.3.  Bảng so sánh về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của Trường Đại
học Phú Xuân so với Trường Đại học Thủ Dầu 1

Tỷ lệ sinh viên tốt
nghiệp có việc làm

2016 2017 2018 2019 2020

Trường ĐH Phú Xuân 87.90% 87.10% 91% 93% 89%

Trường ĐH Thủ Dầu
1

87.10% 92.38% 91.80% 92.81% 84.07%

Qua kết bảng trên 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%.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 22.4 Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học
tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

Để cải tiến và nâng cao chất lượng về mọi mặt của Nhà trường, Trường Đại
học Phú Xuân luôn quan tâm đến các hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên
quan.

Hàng năm, Nhà trường định kỳ tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của các bên
liên quan: Khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên do Bộ
phận Đào tạo thực hiện theo từng học kỳ ; Khảo sát sinh viên năm cuối về hoạt động
hỗ trợ người học do Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện ;
Khảo sát về sự hài lòng của Doanh nghiệp và Khảo sát về việc làm của sinh viên do
Bộ phận Công tác sinh viên thực hiện ; Ngoài ra, Nhà trường còn khảo sát lấy ý kiến
của CBGV về các hoạt động khác trong trường như hoạt động về NCKH, PVCĐ và về
chế độ chính sách... Tất cả kết quả khảo sát đều được các bộ phận phụ trách tổng hợp,
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phân tích và đề xuất cải tiến để nâng cao chất lượng trong từng hoạt động của Nhà
trường và gửi đến các đơn vị liên quan . Từ năm 2019, Nhà trường đã thực hiện cam
kết về độ hài lòng của các bên liên quan thông qua kế hoạch chất lượng hàng năm của
Trường . Các chỉ tiêu chất lượng này đã được Ban Giám hiệu cùng toàn thể các CBGV
và sinh viên trong Trường quyết tâm thực hiện  .

Đối với việc khảo sát về việc làm của sinh viên: Nhà trường đã khảo sát
dưới nhiều hình thức khác nhau như qua mẫu phiếu, điện thoại, thông qua tin nhắn
facebook, Zalo.... Khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp giúp Nhà trường có được thông
tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, đồng thời có thêm nhiều ý kiến bổ
ích về chương trình đào tạo và các kỹ năng cần thiết bổ sung.

Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm trong 5 năm có xu hướng tăng dần: Năm
2016 là 87.9%, năm 2019 lên tới 93%. Tuy nhiên, năm 2020 do tình hình bệnh dịch
Covid nên tỷ lệ này giảm xuống 89%. Một số sinh viên chưa có việc làm là do tiếp tục
đi học nâng cao hoặc chuẩn bị đi du học, một số do chưa kiếm được việc làm phù hợp
hoặc vì các lý do cá nhân. Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành nghề đào tạo năm
2020 là 68.57% , cụ thể kết quả trong chu kỳ đánh giá như sau :

Hình 22.3.1: Sơ đồ biểu diễn tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra
trường (2016-2020)

Đối với việc khảo sát lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động của giảng viên:
Đây là hoạt động giúp giảng viên điều chỉnh được hoạt động giảng dạy qua mỗi môn
học, góp phần ngăn ngừa tiêu cực trong hoạt động giáo dục. Trong chu kỳ đánh giá,
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ngoài các ý kiến chung theo từng mức độ phản hồi, Nhà trường còn thu nhận được
nhiều ý kiến góp ý về các môn học, hình thức thi của các em sinh viên để từ đó Nhà
trường điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và thực tiễn môn học . Kết quả của hoạt động
này như sau:

Hình 22.3.1: Sơ đồ biểu diễn tỷ lệ giảng viên được sinh viên hài lòng của sinh viên
về hoạt động giảng dạy (2018-2021)

Qua khảo sát sinh viên về hoạt động của của giảng viên ta thấy: Năm học
2016-207 và 2017-2018, tỷ lệ giảng viên được sinh viên hài lòng là 91.3% và 95%.
Tuy nhiên, thời điểm này tỷ lệ sinh viên khảo sát chưa cao, chưa khảo sát hết các giảng
viên của từng môn học. Từ năm học 2019 - 2020, tất cả các môn học đều được sinh
viên đánh giá về hoạt động giảng dạy của giảng viên và tỷ lệ đạt từ 87.5% đến 97.8%.
Nhìn chung, sinh viên đa số hài lòng về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Đối với việc khảo sát lấy ý kiến của doanh nghiệp về việc làm của sinh
viên: Đối với việc khảo sát ý kiến Doanh nghiệp về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và
thái độ của sinh viên tốt nghiệp đã và đang làm việc tại các đơn vị tuyển dụng, mức độ
hài lòng của các Doanh nghiệp ngày càng tăng.
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Hình 22.3.1: Sơ đồ tỷ lệ hài lòng của Doanh nghiệp về sinh viên Nhà trường
(2018-2021)

Kết quả khảo sát các năm trong chu kỳ đánh giá cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp
hài lòng với chất lượng sinh viên tăng dần theo các năm từ 70% (2018) tăng lên 77%
(2021). Kết quả khảo sát năm 2021 cho thấy: Nhà tuyển dụng hài lòng về chất lượng
sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Phú Xuân, trong đó mức hài lòng về kiến thức
chung là 85%. Đồng thời có 5 kỹ năng của sinh viên được đánh giá tốt nhất: Khả năng
thích ứng cao; Tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp; Nhiệt tình và năng động;
Khả năng thiết kế. Tuy nhiên, một số vấn đề sinh viên cần được bổ sung là: Trình độ
ngoại ngữ, Kỹ năng giao tiếp và Kỹ năng giải quyết vấn đề .

Đối với khảo sát sinh về các dịch vụ hỗ trợ người học:
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Hình 22.3.1:  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 trung bình đạt học từ 4.02/5 đến 4.36/5 tương đương với 80% đến 87% .

Về chương trình đào tạo: Trong chu kỳ đánh giá, để cải tiến và nâng cao chất
lượng về CTĐT, Nhà trường đã khảo sát sinh viên năm cuối và kết quả cho thấy
93,27% (2020) và 92,26% (2021) hài lòng ; Đối với cựu sinh viên là 68.67% (2021)
hài lòng với CTĐT đã được đào tạo .

Các đánh giá từ cán bộ nhân viên và giảng viên được khảo sát hằng năm và
được phản hồi đầy đủ. Nói chung đa số cán bộ nhân viên và giảng viên đều hài lòng về
chất lượng đào tạo, chất lượng phục vụ của nhà trường.

Các ý kiến góp ý của các bên liên quan giúp Nhà trường xây dựng và điều
chỉnh chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và các hoạt động đào tạo để đáp ứng nhu cầu
của người học và nhu cầu xã hội.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 22

1. Tóm tắt các điểm mạnh

- Nhà trường phối hợp các đơn vị tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế số
lượng sinh viên bỏ học/buộc thôi học. Việc theo dõi, gặp gỡ hỗ trợ các sinh viên này
được triển khai thường xuyên để tư vấn học vụ, giúp tháo gỡ những khó khăn của sinh
viên, giúp sinh viên trở lại với trường lớp.
- Nhà trường phối hợp với nhiều doanh nghiệp để sinh viên có nhiều cơ hội thực tập và
tìm kiếm việc làm.
- Nhà trường có hệ thống giám sát chặt chẽ tình hình học tập của sinh viên trong suốt
quá trình học tập.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại

- Một số ngành có tỷ lệ sinh viên thôi học khá cao. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp trước
thời gian thiết kế chương trình đào tạo thấp.
- Việc lấy ý kiến đánh giá sinh viên tốt nghiệp của các DN chưa được tổ chức rộng rãi.
3. Kế hoạch cải tiến
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TT Mục tiêu Nội dung
Đơn vị/cá
nhân thực

hiện

Thời gian
thực hiện
(bắt đầu
và hoàn
thành)

1

Giảm tỷ lệ sinh
viên thôi học

Xây dựng đội ngũ tư vấn
viên (là cán bộ của các bộ
phận như Đào tạo, CTSV, cố
vấn học tập) thực hiện công
tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên
có học lực yếu trong quá
trình học tập ngay từ năm
thứ nhất.

Phòng Đào
tạo, Khoa

Tháng
01/2022

2

Tăng số lượng và
hình thức lấy ý
kiến phản hồi của
Nhà tuyển dụng

Xây dựng kế hoạch lấy ý
kiến phản hồi của Nhà tuyển
dụng cụ thể với các hình
thức đa dạng.

Bộ phận
CTSV kết
hợp Trung
tâm Đào

tạo và hợp
tác Doanh

nghiệp

Tháng
/2022

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 22 5

Tiêu chí 22.1 5

Tiêu chí 22.2 5

Tiêu chí 22.3 5

Tiêu chí 22.4 5
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