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BÁO CÁO
KẾT QUẢ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021
1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Mục tiêu và đối tượng khảo sát
- Mục tiêu là tìm hiểu đánh giá của sinh viên về các khía cạnh liên quan đến chất
lượng nội dung chương trình, tính ứng dụng và tính hữu ích của kiến thức, kỹ năng trong
chương trình; tìm hiểu tình trạng việc làm của sinh viên; ghi nhận những góp ý của sinh
viên về chương trình đào tạo, giảng viên, cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ. Từ những đánh giá
đó, một số kiến nghị được đề xuất nhằm cải thiện chất lượng chương trình.
- Khảo sát thu thập ý kiến của sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân trực tuyến:
Có 13 sinh viên tham gia trả lời trên Google Form.
1.2. Nội dung bảng câu hỏi
Bảng khảo sát bao gồm 25 câu hỏi được chia thành năm phần:
• Thông tin cá nhân
• Thông tin về sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm
• Thông tin sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm từ khi tốt nghiệp
• Đánh giá của sinh viên về chương trình đào
• Thông tin bổ sung
Nội dung chi tiết của bảng câu hỏi như sau:

1

Bảng 1: Các câu hỏi khảo sát
PHẦN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Câu 1:

Anh/chị vui lòng cho biết họ và tên.

Câu 2:

Anh/chị đã tốt nghiệp ngành nào tại Trung tâm Đào tạo trực tuyến?
-

Kế toán, Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản
trị nhân lực, Ngôn Ngữ Anh, Tài Chính - Ngân Hàng, Luật học, Luật
Kinh tế, Marketing.

Câu 3:

Anh/chị đã tốt nghiệp loại
-

Câu 4:

Giỏi, Khá, Trung bình – Khá, Trung bình.

Anh/chị vui lòng cho biết trình trạng việc làm hiện nay của Anh/chị
-

Đã có việc làm, Chưa có việc làm.

PHẦN A

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐÃ CÓ VIỆC LÀM

Câu 5:

Anh/ chị có việc làm khi nào
-

Có việc làm trước khi tốt nghiệp, Trong vòng 1 tháng sau khi tốt
nghiệp, Từ 2 đến 3 tháng sau khi tốt nghiệp, Từ 3 đến 6 tháng sau khi
tốt nghiệp, Trên 6 tháng sau khi tốt nghiệp.

Câu 6:

Công ty các anh/chị đang làm việc thuộc thành phần kinh tế nào?
-

Cơ quan hành chính sự nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh
nghiệp tư nhân, Kinh tế hộ cá thể, Doanh nghiệp nước ngoài/ Tổ chức
nước ngoài

Câu 7:

Mức thu nhập của cá nhân anh/chị bình quân/tháng?
-

Câu 8:

Dưới 7 triệu, Từ 7 - < 15 triệu, Từ 15 - < 25 triệu, Từ 25 triệu trở lên.

Công việc hiện nay của anh/chị là do
-

Anh/chị tự tạo việc làm (làm chủ công ty, doanh nghiệp), Anh/chị
làm cho gia đình, Anh/chị được tuyển dụng.

Câu 9:

Theo ý kiến cá nhân, anh/chị có việc làm là do những yếu tố nào? Anh/chị
có thể chọn nhiều đáp án.
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-

Kiến thức chuyên môn, Kỹ năng chuyên môn, Kỹ năng mềm Khả
năng ngoại ngữ Khả năng tin học Kinh nghiệm làm việc Mối quan
hệ/quen biết tốt Vốn sống Khác (đáp viên tự điền).

Câu 10:

Công việc của Anh/ Chị có phù hợp với ngành đã được đào tạo.
-

Hoàn toàn không phù hợp, Không phù hợp, Bình thường, Phù hợp,
Hoàn toàn phù hợp.

Câu 11:

Anh/chị cho rằng kiến thức đã được đào tạo ở trường là:
-

Hoàn toàn không hữu ích, Không hữu ích, Bình thường, Hữu ích,
Hoàn toàn hữu ích.

Câu 12:

Sau khi tốt nghiệp, anh/chị có bất cứ thay đổi gì về vị trí việc làm so với
trước khi tốt nghiệp không?
-

KHÔNG tôi vẫn làm ở vị trí cũ, CÓ tôi được thăng tiến trong công
việc.

Câu 13:

Mức độ ảnh hưởng của chương trình đào tạo của trường Đại học Mở Thành
phố Hồ Chí Minh đối với công việc hiện tại? (mỗi phát biểu chọn một trong
các mức độ: Hoàn toàn không ảnh hưởng, Ít ảnh hưởng, Bình thường, Khá
ảnh hưởng, Ảnh hưởng rất nhiều).
-

Cơ hội thăng tiến trong công việc; Cơ hội tăng lương; Cơ hội được
sử dụng kiến thức học tập; Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương
lai

Câu 14:

Anh/chị sử dụng bao nhiêu % __________ đã học cho công việc hiện tại?
(mỗi phát biểu chọn một trong các mức độ: Không sử dụng, Dưới 20%, Từ
20 đến dưới 40%, Từ 40% đến dưới 60%, Từ 80% trở lên).
-

Kiến thức đại cương, Kiến thức chuyên ngành, Kiến thức về kỹ năng
mềm, Kiến thức ngoại ngữ, Kiến thức tin học.

PHẦN B

THÔNG TIN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHƯA CÓ VIỆC LÀM TỪ
KHI TỐT NGHIỆP

Câu 15:

Anh/chị chưa có việc làm là do:
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-

Còn tiếp tục học, Chưa có ý định tìm việc, Đã xin việc nhưng chưa
được nhận.

Câu 16:

Những nguyên nhân dẫn đến việc anh/chị chưa có việc làm?
-

Thiếu kiến thức chuyên môn, Thiếu kỹ năng cần thiết, Thiếu kinh
nghiệm làm việc, Thiếu thông tin tuyển dụng, Thiếu khả năng ngoại
ngữ, Thiếu khả năng tin học, Thiếu mối quan hệ xã hội, Đang chờ thi
tuyển, phỏng vấn, Khác (đáp viên tự điền)

Câu 17:

Anh/chị có dự định gì cho tương lai?
-

Câu hỏi mở

PHẦN C

ĐÁNH GIÁ VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Câu 18:

MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý Vui lòng cho biết mức độ đồng ý của anh/chị đối với
các yếu tố sau bằng cách dùng thang điểm từ 1 đến 5 với “1 là Hoàn toàn
không đồng ý” tăng dần đến 5 là “Hoàn toàn đồng ý”.

Câu 19:

-

Nội dung chương trình được cập nhật đổi mới theo nhu cầu xã hội;

-

Trình tự các môn học được tổ chức hợp lý;

-

Kiểm tra, thi cử phù hợp với nội dung môn học;

-

Chương trình đào tạo giúp nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;

-

Chương trình đào tạo giúp nâng cao trách nhiệm đối với xã hội.

Chương trình đào tạo đã cung cấp cho tôi những kỹ năng sau___________.
Vui lòng chọn tất cả những câu trả lời phù hợp.
-

Kỹ năng nghề nghiệp, Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề,
Kỹ năng làm việc độc lập, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng quản lý
và lãnh đạo, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng tự học tự nghiên cứu, Kỹ
năng sử dụng ngoại ngữ, Kỹ năng tin học, Khác (đáp viên tự điền).

PHẦN D

THÔNG TIN BỔ SUNG

Câu 20:

Những kiến thức cần bổ sung cho công việc của anh/chị (Câu hỏi mở)

Câu 21:

Những kỹ năng cần bổ sung cho công việc của anh/chị (Câu hỏi mở)
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Câu 22:

Anh/chị vui lòng đóng góp những ý kiến khác cho việc nâng cao hiệu quả
đào tạo của trường về chương trình đào tạo (Câu hỏi mở)

Câu 23:

Anh/chị vui lòng đóng góp những ý kiến khác cho việc nâng cao hiệu quả
đào tạo của trường về hoạt động giảng dạy của Giảng viên (Câu hỏi mở)

Câu 24:

Anh/chị vui lòng đóng góp những ý kiến khác cho việc nâng cao hiệu quả
đào tạo của trường về cơ sở vật chất (Câu hỏi mở)

Câu 25:

Anh/chị vui lòng đóng góp những ý kiến khác cho việc nâng cao hiệu quả
đào tạo của trường về dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại trường (Câu hỏi mở)

2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
2.1. Thông tin sinh viên
2.1.1. Ngành học
Đợt khảo sát này có 13 sinh viên đã tốt nghiệp tham gia khảo sát. Trong đó, ngành
Kế toán và Quản trị nhân lực nhiều nhất với 4 sinh viên mỗi ngành. Ngành có nhiều sinh
viên tiếp theo là Quản trị kinh doanh với 3 sinh viên. Ngành Tài chính – Ngân hàng và
Luật học, mỗi ngành 1 sinh viên.

Hình 1: Thống kê theo ngành học
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2.1.2. Xếp loại tốt nghiệp
Phần đông sinh viên tham gia khảo sát đều tốt nghiệp loại Khá, Giỏi. Trong đó, sinh
viên loại Khá chiếm đa số, với 7 sinh viên; sinh viên loại Giỏi là 1 sinh viên.

Hình 2: Thống kê theo xếp loại học lực
2.2. Thông tin về việc làm của sinh viên
2.2.1. Thông tin chung
• Tình trạng việc làm: Hầu hết sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm, với 11/13 sinh
viên.
• Thời điểm có việc làm: Trong số 11 sinh viên, có 10 sinh viên có việc làm trước khi
tốt nghiệp; 1 sinh viên có việc sau 3 tháng tốt nghiệp.
• Thành phần kinh tế: Tất cả sinh viên làm việc cho các tổ chức. Trong đó, làm việc
trong thành phần nhà nước có 4 người, thành phần tư nhân có 2 người, thành phần
nước ngoài có 3 người.
• Thu nhập hàng tháng: Có 7 sinh viên cho biết rằng họ có thu nhập 7-15 triệu mỗi
tháng, và 3 sinh viên có thu nhập từ 15 triệu trở lên.
• Khả năng thăng tiến: 11 sinh viên cho biết họ vẫn tiếp tục vị trí công tác.
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2.2.2. Đánh giá của sinh viên về yếu tố quyết định khả năng tìm được việc làm
Kiến thức chuyên môn được cho là điều kiện tiên quyết để sinh viên tìm được việc
làm (có 10 lần lựa chọn). Hai điều kiện quan trọng tiếp theo là kỹ năng chuyên môn và
kinh nghiệm làm việc (cùng có 6 lần lựa chọn). Trong khi, điều kiện ít quan trọng nhất là
vốn sống (chỉ 2 lựa chọn).

Hình 3: Các yếu tố quyết định khả năng có việc làm
2.2.3. Sinh viên nhận xét về mức độ phù hợp giữa công việc và ngành học
Đa số sinh viên nhận xét rằng ngành học mà họ theo học phù hợp với công việc hiện
tại (9/11 người). Rất ít sinh viên chọn ngành không phù hợp (chỉ 1 người).
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Hình 4: Mức độ phù hợp giữa công việc và ngành học
2.2.4. Sinh viên nhận xét mức độ hữu ích của kiến thức
Tất cả sinh viên đều nhận xét rằng ngành học mà họ theo học phù hợp/hoàn toàn
phù hợp với công việc hiện tại.

Hình 5: Mức độ hữu ích của kiến thức
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2.2.5. Mức độ ảnh hưởng của chương trình đào tạo đến các cơ hội
Theo kết quả khảo sát, mức độ ảnh hưởng của chương trình đào tạo đối với cơ hội
thăng tiến trong công việc và tăng lương thì phổ biến ở mức trung bình (8 ý kiến). Ngoài
ra, có ý kiến cho rằng chương trình đào tạo không ảnh hưởng tới cơ hội thăng tiến và tăng
lương (lần lượt là 1 và 3 ý kiến).
Trong khi, mức độ ảnh hưởng của chương trình đào tạo đối với cơ hội áp dụng kiến
thức và phát triển nghề nghiệp thì phổ biến ở mức trung bình khá (tổng lần lượt là 9 và 10
ý kiến). Hơn nữa, có ý kiến cho rằng chương trình đào tạo ảnh hưởng nhiều (với 1 ý kiến).
Bảng 2: Mức độ ảnh hưởng của chương trình đào tạo đến các cơ hội
Ít ảnh
hưởng

Bình
thường

Khá ảnh
hưởng

Cơ hội thăng tiến

Hoàn toàn
không ảnh
hưởng
1

0

8

2

Ảnh
hưởng
nhiều
0

Cơ hội tăng lương

3

0

8

0

0

Cơ hội được áp dụng kiến thức

0

1

3

6

1

Cơ hội phát triển nghề nghiệp

0

0

4

6

1

Hình 6: Mức độ ảnh hưởng của chương trình đào tạo đến các cơ hội
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2.2.6. Mức độ áp dụng kiến thức trong công việc
- Sinh viên cho biết rằng họ thường áp dụng kiến thức đã học vào công việc ở mức
tứ 40 đến 60 phần trăm. Các kiến thức họ áp dụng mang tính tổng hợp bao gồm kiến thức
đại cương, chuyên ngành, kiến thức ngoại ngữ - tin học, và kiến thức về kỹ năng mềm.
- Trong đó, kiến thức về kỹ năng mềm và tin học là hai nhóm kiến thức được nhiều
sinh viên áp dụng nhất trong công việc. Mỗi nhóm có 8 sinh viên cho biết họ áp dụng từ
40% đến hơn 80% kiến thức đã học.
- Nhóm kiến thức chuyên ngành có mức độ áp dụng cao hơn nhóm kiến thức đại
cương. Kết quả cho thấy có 5 sinh viên áp dụng kiến thức chuyên ngành trên 80%, trong
khi con số này ở kiến thức đại cương chỉ là 3.
- Kiến thức ngoại ngữ được sinh viên áp dụng trong công việc thường dưới 60%.

Hình 7: Mức độ áp dụng kiến thức trong công việc
2.2.7. Thông tin sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm từ khi tốt nghiệp
• Lý do chưa có việc: Đã xin việc nhưng chưa được nhận.
• Nguyên nhân chưa có việc: Thiếu kinh nghiệm làm việc, thiếu thông tin tuyển dụng.
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2.4. Đánh giá của sinh viên về chương trình đào tạo
Sinh viên đánh giá rất tốt về chương trình đào tạo. Hầu hết sinh viên đều nhận xét
rằng: Nội dung chương trình được cập nhật đổi mới theo nhu cầu xã hội; Trình tự các môn
học được tổ chức hợp lý; Kiểm tra, thi cử phù hợp với nội dung môn học; Chương trình
đào tạo giúp nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm đối với xã hội. Bảng
bên dưới thể hiện số người đồng ý với các nhận xét vừa nêu:
Bình
thường

Hoàn
Đồng ý

toàn
đồng ý

Nội dung được cập nhật đổi mới theo nhu cầu xã hội

2

9

2

Trình tự các môn học được tổ chức hợp lý

1

10

2

Kiểm tra, thi cử phù hợp với nội dung môn học

1

11

1

Chương trình nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

0

12

1

Chương trình nâng cao trách nhiệm đối với xã hội

1

11

1

Hình 8: Đánh giá của sinh viên về chương trình đào tạo
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Kỹ năng làm việc nhóm được nhiều sinh viên lựa chọn nhất khi được hỏi về kỹ năng
nào mà sinh viên có được sau khi hoàn thành chương trình (11 lựa chọn). Kỹ năng được
lựa chọn nhiều thứ hai là kỹ năng tự học – tự nghiên cứu (10 lựa chọn). Kế tiếp là kỹ năng
nghề nghiệp (với 8 lựa chọn). Trong khi, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và tin học có số lượt
lựa chọn thấp nhất (lần lượt chỉ 1 và 3 lựa chọn).

Hình 9: Kỹ năng có được sau khi hoàn thành chương trình
3. CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA TÂN SINH VIÊN
3.1. Những kiến thức mà sinh viên muốn bổ sung
• Đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
• Kiến thức về công nghệ thông tin;
• Lãnh đạo và hướng dẫn nhân viên;
• Kiến thức chuyên ngành.
3.2. Những kỹ năng mà sinh viên muốn bổ sung
• Kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành;
• Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề;
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• Kỹ năng quản lý và sử dụng phần mềm ERP;
• Kỹ năng quản lý công việc;
• Kỹ năng thuyết phục;
• Kỹ năng giao tiếp;
• Kỹ năng mềm khác.
3.3. Ý kiến về chương trình đào tạo
• Đa dạng hóa thời gian thi cử giúp học viện chủ động lựa chon thời gian phù hợp;
• Cần có các hoạt động kết nối chia sẻ liên quan đến kĩ năng công việc và thích nghi
với điều kiên thay đổi của xã hội;
• Video conference chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn;
• Có thể tăng cường thêm các môn học thực hành, nâng cao kỹ năng đàm phán;
• Có thể đào tạo thêm kỹ năng sử dụng nhiều phần mềm;
• Cần cập nhật thêm dữ liệu bài giảng gần nhất;
• Có một số môn học quá nhiều bài tập;
• Cần tổ chức hội thảo định hướng giới thiệu việc làm cho sinh viên mới ra trường;
• Giáo trình cần sát với nội dung học và giảng dạy.
3.4. Ý kiến về hoạt động giảng dạy
• Giảng viên tương tác nhiều trên diễn đàn để kịp thời động viên và hỗ trợ sinh viên;
• Giáo viên cần tích cực tương tác hơn với học viên;
• Giảng viên dạy tâm huyết, nhưng có thể vì học trực tuyến nên việc tương tác giữa
Giảng viên và Học viên còn hơi hạn chế;
• Giảng viên cần tập trung những vấn đề cần thiết của môn học nhiều hơn.
3.5. Ý kiến về cơ sở vật chất
• Một số môn học âm thanh chưa tốt, không nghe được bài giảng từ giáo viên;
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• Theo tôi sinh viên rất thích thi trên máy tính do đó trường cần hỗ trợ thi trên máy sẽ
ít tốn thời gian hơn, ngoài ra sẽ dễ quản lý về bảo mật đề thi;
• Cơ sở vật chất ở Võ Văn Tần, có thể giảm bớt máy lạnh, phòng học quá lạnh. Máy
chiếu thì đôi khi gặp sự cố. Theo ý kiến cá nhân em là vậy;
• Nâng cấp đường truyền ổn định hơn;
• Nâng cao trang thiết bị cho việc phục vụ dạy học trực tuyến
3.6. Ý kiến về dịch vụ hỗ trợ sinh viên
• Việc cấp phát bằng tốt nghiệp chưa nhanh chóng khi sinh viên đã học hết chương
trình và hoàn thành tất cả các môn học, đủ điều kiện để nhận bằng.
• Tích cực làm công tác truyền thông về Trung tâm và đặc biệt trong các buổi thi để
học viên tương lai và phụ huynh có niềm tin ở hình thức học tập mới ở VN ta.
• Có các kênh hỗ trợ tìm việc làm. Các trang hướng dẫn kĩ năng mềm cho sinh viên
sắp tốt nghiệp;
• Giới thiệu việc làm;
• Hỗ trợ nhà ở cho sinh viên.
4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Thực tế, chưa có nhiều sinh viên tốt nghiệp trong năm 2021, nên số lượng sinh viên
trả lời khảo sát còn hạn chế. Do đó, kết quả khảo sát này mang tính tham khảo, là nền tảng
cho những nghiên cứu tiếp theo.
Dù rằng chưa thể kết luận một cách chắc chắn vì thiếu cỡ mẫu dữ liệu khá khiêm
tốn, nhưng có thể đưa ra một số nhận định như sau:
Về ưu điểm
Thứ nhất, thành tích học tập của sinh viên là tương đối tốt. Phần đông sinh viên
tham gia khảo sát có học lực khá giỏi.
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Thứ hai, hầu hết sinh viên trước khi tham gia chương trình Cử nhân trực tuyến là
những người đã có việc làm. Kết quả này phản ánh đúng đối tượng học viên tiềm năng mà
Trung tâm đã tập trung từ trước tới nay.
Thứ ba, sinh viên đánh giá rất cao mức độ phù hợp và hữu ích của chương trình đào
tạo. Họ không chỉ học hỏi được nhiều kiến thức, mà còn rèn luyện nhiều kỹ năng để áp
dụng trong công việc. Nổi bật nhất là kỹ năng làm việc nhóm. Điều này chứng tỏ rằng các
hoạt động học tập trong chương trình đã đề cao tính tương tác giữa người học với nhau,
tạo ra môi trường học tập sôi nổi. Kỹ năng được sinh viên đánh giá cao thứ nhì là kỹ năng
tự học – tự nghiên cứu. Đây là tín hiệu rất tích cực mà chương trình mang lại. Vì kỹ năng
tự học – tự trau dồi kiến thức chính là chìa khóa giúp sinh viên kết nối với tri thức trong
thời đại công nghệ 4.0 – trên con đường học tập suốt đời của mình.
Thứ tư, những góp ý của sinh viên hầu hết đều rất chính đáng và hữu ích cho công
tác nâng cao chất lượng chương trình đào tạo. Nhà trường có thể xem xét những kiến nghị
phù hợp với định hướng và nguồn lực để bổ sung, cải tiến chương trình đào tạo.
Về hạn chế
Thứ nhất, kết quả khảo sát chỉ mới thu thập ý kiến của sinh viên thuộc 5 trong tổng
số 10 ngành đang triển khai đào tạo. Do đó, những nghiên cứu tiếp theo cần thu thập ý kiến
của nhiều sinh viên hơn, với nhiều ngành đào tạo hơn để có đánh giá, kết luận mang tính
toàn diện và tin cậy hơn. Việc khảo sát sinh viên nên được hoàn thành trước Lễ Trao bằng
tốt nghiệp, khi đó nhiều sinh viên thời gian và sự tập trung để tham gia khảo sát hơn.
Thứ hai, một điểm mà Nhà trường có thể nghiên cứu cải thiện đó là cung cấp nhiều
hơn những định hướng dành cho con đường phát triển sự nghiệp của sinh viên. Bởi vì kết
quả khảo sát cho thấy chương trình đào tạo chỉ ảnh hưởng ở mức độ trung bình, khá đối
với những cơ hội trong sự nghiệp của sinh viên.
Thứ ba, các yếu tố quan trọng bậc nhất đối với sinh viên trong công việc, đó là kiến
thức, kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy
tỉ lệ áp dụng kiến thức của sinh viên là chưa thực sự cao, tỉ lệ phổ biến ở mức 40 – 60%.
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Vì vậy, chương trình đào tạo nên được tiếp tục cập nhật, cải cách theo hướng ứng dụng
thực tiễn, để gia tăng tỉ lệ này./.
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