
08.10-BM/ĐB/PXU                                                                      Lần ban hành/sửa đổi: 1/4 
 

 

KHẢO SÁT 

CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 

(Dành cho sinh viên) 

 Khảo sát này được thực hiện để tìm hiểu mức độ đáp ứng của các hoạt động dịch vụ tại 
trường đối với nhu cầu toàn thể SV trường nhằm đề ra các biện pháp khắc phục và cải tiến những 
mặt hạn chế góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ toàn trường. 

 Xin vui lòng cho biết mức độ hài lòng của anh/chị đối với các dịch vụ tại trường bằng cách 
đánh dấu ô tương ứng theo thang điểm tương ứng như sau: 

1 2 3 4 5 

Chưa đồng ý Bình thường Hài lòng Tốt Xuất sắc 

 

Thông tin cá nhân 

Khoa/ Bộ môn: …………………………………    Tên ngành học:  ………………………… 

Sinh viên năm thứ: …………………………………..       Giới tính: !  Nam !  Nữ 

I. Bảng câu hỏi 
STT NỘI DUNG 5 4 3 2 1 

A Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo      

1.  
Nội dung chương trình đào tạo được cập nhật, đáp ứng nhu cầu xã 
hội 

O O O O O 

2.  Chương trình đào tạo công khai và phổ biến đến sinh viên O O O O O 

3.  
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo công khai và phổ biến đến 
sinh viên 

O O O O O 

4.  
Tầm nhìn, sứ mạng, triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi của Khoa và 
Nhà trường đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của sinh viên 

O O O O O 

 
Ý kiến khác: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

     

B Tổ chức quản lý đào tạo      

5.  Sinh viên được cung cấp đầy đủ thông tin về quy chế đào tạo, 
hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo 

O O O O O 
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STT NỘI DUNG 5 4 3 2 1 

6.  
Sinh viên được cung cấp đầy đủ thông tin về học phần (Chuẩn 
đầu ra, đề cương, phương pháp học, tài liệu học tập) 

O O O O O 

7.  
Thông tin về hoạt động kiểm tra, đánh giá được thông báo công 
khai và phổ biến đến sinh viên. 

O O O O O 

8.  
Kết quả học tập được đánh giá chính xác, công bằng và được 
thông báo kịp thời giúp sinh viên cải tiến học tập 

O O O O O 

9.  
Giảng viên của trường đảm bảo về chất lượng, chuyên môn, kỹ 
năng sư phạm và hỗ trợ sinh viên trong học tập 

O O O O O 

 
Ý kiến khác: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

     

C Cơ sở vật chất      

10.  Sinh viên có đủ giáo trình, bài giảng học tập và tài liệu tham khảo 
phục vụ học tập 

O O O O O 

11.  
Thiết bị phòng học, phòng thực hành/thí nghiệm, thiết bị công 
nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng, các phần mềm 
phục vụ học tập đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên 

O O O O O 

12.  Có máy lọc nước và dịch vụ phục vụ thức ăn nhẹ đảm bảo vệ sinh 
sạch sẽ, thuận tiện cho sinh viên sử dụng 

O O O O O 

13.  Cơ sở vật chất của trường thoáng mát, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và 
phù hợp với môi trường học tập 

O O O O O 

 
Ý kiến khác: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

     

D Hoạt động phục vụ và hỗ trợ sinh viên      

14.  Trường có hoạt động hỗ trợ, tư vấn sinh viên trong học tập và hỗ 
trợ tìm kiếm việc làm hiệu quả cho sinh viên 

O O O O O 

15.  Cán bộ, nhân viên văn phòng có thái độ hòa nhã, lắng nghe và 
giải quyết kịp thời các yêu cầu của sinh viên 

O O O O O 

16.  Nhà trường có những chính sách hỗ trợ kịp thời khi sinh viên có 
nhu cầu (dịch vụ hành chính, chăm sóc sức khỏe, …) 

O O O O O 

17.  Các hoạt động văn thể mỹ đáp ứng nhu cầu của sinh viên O O O O O 

18.  Nhà trường có hệ thống giám sát người học của Nhà trường đáp 
ứng được mong muốn của sinh viên 

O O O O O 
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19.  
Nhà trường có những chính sách hỗ trợ sinh viên và có các hoạt 
động huy động sinh viên tham gia các hoạt động kết nối và phục 
vụ cộng đồng 

O O O O O 

 

Ý kiến khác: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

     

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 

   


