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I. TỔNG QUAN VỀ KHẢO SÁT 

1. Mục đích khảo sát 

- Thu thập ý kiến nhận xét và đánh giá của các bên liên quan về nội dung chương trình 

đào tạo (CTĐT) của tất cả các ngành đào tạo hiện có tại Trường; 

- Kết quả khảo sát là căn cứ để các khoa/bộ môn có những điều chỉnh và cập nhật về 

nội dung CTĐT nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và nhu cầu của xã hội; 

- Hoạt động khảo sát góp phần triển khai công tác tự đánh giá - kiểm định chất lượng 

cấp chương trình đào tạo tại Trường. 

2. Đối tượng khảo sát 

- Các nhà tuyển dụng, các đơn vị sử dụng lao động (gọi tắt là NTD); 

- Cựu sinh viên các ngành đào tạo tại Trường (gọi tắt là CSV); 

- Giảng viên đang giảng dạy tại Trường (gọi tắt là GV). 

3. Hình thức và thời gian khảo sát 

Khảo sát trực tuyến hoặc khảo sát bằng giấy, email (tùy theo từng khoa/bộ môn). 

- Thời gian khảo sát: 24/7/2017 – 06/8/2017; 

- Xử lý số liệu: 07/8/2017 – 21/8/2017; 

- Viết báo cáo: 22/8/2017 – 29/8/2017. 

4. Công cụ khảo sát 

Các phiếu khảo sát được phòng TT-PC-ĐBCL xây dựng dựa trên việc tham khảo một số 

mẫu phiếu khảo sát của các trường đại học khác và đã được đóng góp ý kiến của BGH, lãnh 

đạo khoa/bộ môn và các phòng ban. 

Các phiếu khảo sát gồm 10 - 12 câu hỏi với 2 thang đo “Đồng ý” và “Không đồng ý”, tập 

trung các nội dung về: Chuẩn đầu ra; Cấu trúc chương trình đào tạo và phần Ý kiến thêm.  

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

1. Thực trạng số phiếu đã khảo sát 

Khảo sát có sự tham gia của 32 NTD đến từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ 

thông tin - truyền thông trong nước; 148 CSV tốt nghiệp từ các khóa và 51 GV hiện đang 

giảng dạy tại Trường. 

Các đối tượng khảo sát đã góp ý cho 8 CTĐT hiện có tại Trường bao gồm: 

- Ngành Kỹ thuật máy tính (Khoa KTMT);  

- Ngành Kỹ thuật phần mềm (Khoa CNPM); 

- Ngành Khoa học máy tính (Khoa KHMT); 

- Ngành Hệ thống thông tin, ngành Thương mai điện tử (Khoa HTTT); 

- Ngành Truyền thông-Mạng máy tính, ngành An toàn thông tin (Khoa MMT&TT); 

- Ngành Công nghệ thông tin (Bộ môn KH&KTTT). 
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Số lượng các đối tượng tham gia khảo sát được thể hiện theo đơn vị quản lý sau đây: 

TT Đơn vị 
Số lượng  

NTD 

Số lượng  

CSV 

Số lượng  

GV 
Tổng 

1 Khoa CNPM 11 72 20 103 

2 Khoa HTTT 6 13 8 27 

3 Khoa KHMT 4 18 13 35 

4 Khoa KTMT 9 - 3 12 

5 Khoa MMT&TT - 38 2 40 

6 Bộ môn KH&KTTT 2 7 5 14 

Toàn Trường 32 148 51 231 

Bảng 1. Thống kê số lượng các đối tượng tham gia khảo sát  

2. Đánh giá về chuẩn đầu ra của CTĐT 

2.1. Chuẩn đầu ra của CTĐT đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động 

Về cơ bản, phần lớn các bên liên quan đồng ý chuẩn đầu ra (CĐR) của các ngành đào 

tạo hiện nay tại Trường đã đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng và thị trường lao động, tuy 

nhiên ở mỗi ngành học cần bổ sung một số nội dung/môn học và kỹ năng cho SV để nâng 

cao hơn nữa chất lượng đào tạo. Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng sau:  

 
Nhà tuyển dụng Cựu sinh viên Giảng viên 

SL % SL % SL % 

Đồng ý 32 100 124 83.8 47 92.2 

Không đồng ý - - 14 9.5 1 2.0 

Ý kiến khác - - 8 5.4 3 5.9 

Trung bình 1.00 1.25 1.14 

Bảng 2. Tỉ lệ đánh giá mức độ đáp ứng của CĐR 

Một số ý kiến thêm được trình bày sau đây: 

TT Đơn vị Cựu sinh viên Giảng viên 

1.  

 

 

Khoa 

CNPM 

 

 

 

 

Cần thêm các khóa chuyên môn sâu về 1 mảng nào 

đó, ví dụ: 

http://prntscr.com/fzvh20,  

http://prntscr.com/fzvhae,  

http://prntscr.com/fzvhn0 

 

2.  

Kiến thức cơ bản được đào tạo khá đầy đủ, tuy nhiên 

cần cập nhật thêm các công nghệ mới vào chương 

trình đào tạo. 

 

3.  Danh sách chuẩn đầu ra thì đủ nhưng cần bổ sung  

http://prntscr.com/fzvhae
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Khoa 

CNPM 

thêm 1 số môn kiến thức nền tảng vào chương trình 

4.  

Theo ý kiến riêng ngành CNPM giúp sinh viên hiểu 

và tiếp cận công nghệ nhanh hơn. Còn thị trường chỉ 

chủ yếu tập trung vào thế mạnh của 1 công nghệ cụ 

thể. 

 

5.  

Thiếu cập nhật 1 số xu hướng hiện hành như Android 

thì không thấy các thư viện nổi tiếng, front end không 

nhắc tới angular js, back end thì không nhắc tới ruby 

on rails,… 

 

6.  

Về lý thuyết thì em thấy chuẩn đầu ra là hợp lý. Tuy 

nhiên theo thực tế thì khi làm việc tại doanh nghiệp 

sv vẫn còn bỡ ngỡ khá nhiều. Về nguyên nhân thì có 

thể là do chuẩn thì hợp lý nhưng việc áp dụng chuẩn 

thì có phần còn dễ dãi 

 

7.  
Khoa 

KHMT 

Chưa đáp ứng được yêu cầu, nặng quá về lý thuyết Chuẩn đầu ra về 

nghiên cứu khoa học 

chưa được giảng dạy? 

Nên bổ sung môn 

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học cho 

sinh viên tự chọn. Kỹ 

năng này quan trọng 

đối với SV ngành 

này. 

8.  

Khoa 

HTTT 

Rất khó để nhận định sự đóng góp của các môn học, 

bao gồm kiến thức và kỹ năng, vào trong việc đạt 

chuẩn đầu ra như thế nào. Các kiến thức chuyên 

ngành có thể dễ dàng đánh giá dựa trên nội dung đào 

tạo. Tuy nhiên, đối với các kĩ năng tư duy, xã hội 

nhìn chung chưa có phương thức đánh giá hiệu quả. 

 

9.  

Đa phần đáp ứng được những vị trí liên quan đến 

công nghệ phần mềm (lập trình viên, kiểm thử viên), 

những vị trí thiên về dữ liệu hệ thống như thiết kế, 

phân tích và xử lý dữ liệu vẫn chưa đáp ứng nhiều 

được 

 

10.  

Trường nên có thêm khóa học chuyên sâu hơn về lập 

trình front end cho website. Vì đa số các bạn ra 

trường đều lập trình website nên nếu có kiến thức 

vững về html,css, javascript thì khả năng của các bạn 

mới ra trường sẽ cao hơn. Có thể làm front-end lẫn 

back-end về web, khi đó sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

của doanh nghiệp và thị trường lao động 

 

11.  

Bộ môn 

KH&KTTT 

Chương trình học rất tập trung vào chuyên môn 

nghiệp vụ (ERP, CRM,..) tuy nhiên lại thiếu định 

hướng cho sinh viên về kĩ thuật 

 

12.  

Sinh viên mới ra trường còn thiếu nhiều kỹ năng và 

kinh nghiệm để đáp ứng được yêu cầu của doanh 

nghiệp nói riêng và thị trường lao động nói chung 
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2.2. Các môn học trong CTĐT đều góp phần vào việc đạt được chuẩn đầu ra 

Theo kết quả khảo sát, có trên 70% các bên liên quan đồng ý rằng các môn học trong 

CTĐT đã góp phần vào việc đạt CĐR của SV. Tuy nhiên, tỉ lệ đồng ý của CSV (76.4%) thấp 

hơn 2 đối tượng còn lại vì có một số ý kiến cho rằng nhiều môn trong chương trình bị dư 

thừa, không cần thiết. 

 
Nhà tuyển dụng Cựu sinh viên Giảng viên 

SL % SL % SL % 

Đồng ý 28 87.5 113 76.4 46 90.2 

Không đồng ý 2 6.3 30 20.3 4 7.8 

Ý kiến khác 2 6.3 5 3.4 1 2.0 

Trung bình 1.19 1.27 1.17 

Bảng 3. Tỉ lệ đánh giá các môn học góp phần đạt CĐR 

Một số ý kiến thêm được trình bày sau đây: 

TT Đơn vị Cựu sinh viên Nhà tuyển dụng 

1.  
Khoa 

CNPM 

Có nhiều môn bị dư thừa, nên định 

hướng ngành muốn làm từ năm 2 

để bớt môn dư thừa cần phải học 

 

2.  
 Một số môn chưa đáp ứng mục 

tiêu của môn học 

 

3.  
Trừ Triết học, Đường lối Đảng 

Cộng Sản, Tư Tưởng HCM 

 

4.  

Khoa  

HTTT 

Một số môn bắt buộc không góp 

phần vào việc đạt chuẩn đầu ra (ví 

dụ các môn đại cương kiến trúc 

máy tính,…) 

 

5.  

Bộ môn 

KH&KTTT 

Phần lớn môn học trong CTĐT đều 

định hướng đúng cho SV, tuy 

nhiên vẫn chưa đủ góp phần đạt 

chuẩn đầu ra 

 

6.  

Khoa 

KTMT 

 Bảng liệt kê mối quan hệ giữa các 

môn học với chuẩn đầu ra chưa 

được thuyết phục 

7.   Thêm các môn học về vi điện tử 

8.  

 Cân nhắc giảm các môn ít liên 

quan như lập trình mobile 

(Android, iOS), lập trình C#, web 

đối với các bạn đi theo hướng lập 

trình nhúng 
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2.3. Mức độ hợp lý về CĐR ngoại ngữ (tương đương TOEIC 450) của chương 

trình đại trà 

Tỉ lệ đồng ý của các bên liên quan khi đánh giá về CĐR ngoại ngữ (tương đương 

TOEIC 450 điểm) là không cao, đặc biệt ở NTD chỉ có 53.1% đồng ý. Đa số các ý kiến thêm 

từ NTD và CSV đều cho rằng CĐR hiện tại là quá thấp, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế 

của công việc, vì vậy cần tăng CĐR lên mức trên TOEIC 500 điểm. 

Mức độ 
Nhà tuyển dụng Cựu sinh viên Giảng viên 

SL % SL % SL % 

Đồng ý 17 53.1 93 62.8 37 72.5 

Không đồng ý 15 46.9 51 34.5 7 13.7 

Ý kiến khác - - 4 2.7 7 13.7 

Trung bình 1.47 1.40 1.41 

Bảng 4. Tỉ lệ đánh giá mức độ hợp lý của CĐR 

Một số ý kiến thêm được tổng hợp sau đây: 

- CĐR ngoại ngữ nên yêu cầu TOEIC từ 500 – 650 điểm hoặc tương đương với 

FCE, IELTS 5.5, TOFLE iBT 60 (35 ý kiến); 

- Tập trung vào 4 kỹ năng, thay vì 2 kỹ năng Nghe, Đọc như trước đây (6 ý kiến); 

- Nên giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành, hoặc thiết kế những môn học hoàn toàn 

bằng tiếng Anh (4 ý kiến); 

- Tổ chức giảng dạy tiếng Nhật để đáp ứng xu thế (2 ý kiến); 

- Không tổ chức giảng dạy tiếng Anh trong CTĐT như hiện nay, mà thay đổi theo 

hướng giúp SV đạt các bằng cấp quốc tế như TOEIC, IELTS,… (2 ý kiến); 

- CĐR quá thấp, không đáp ứng được yêu cầu thực tế khi giao tiếp, phản xạ, thuyết 

trình (3 ý kiến). 

2.4. CĐR của CTĐT phản ánh được sứ mạng, tầm nhìn của Khoa/Trường 

Theo kết quả khảo sát, hầu hết GV đều cho rằng CĐR của các CTĐT hiện nay đã 

phản ánh rõ sứ mạng, tầm nhìn mà Khoa/Trường muốn hướng tới với 98% GV đồng ý và 

2% GV không đồng ý. 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 1. Mức độ phản ánh của CĐR với sứ mạng, tầm nhìn 

98.0%

2.0%

Đồng ý

Không đồng ý
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3. Đánh giá về cấu trúc của chương trình đào tạo 

3.1. Thời gian đào tạo 

Theo quy định hiện nay tại trường ĐHCNTT, thời gian đào tạo cử nhân/kỹ sư là 3,5 

năm hoặc 4 năm (từ 120 đến 142 tín chỉ). Qua khảo sát, trên 90% các đối tượng đều đồng ý 

với khoảng thời gian đào tạo này. 

 
Nhà tuyển dụng Cựu sinh viên Giảng viên 

SL % SL % SL % 

Đồng ý 30 93.8 136 91.9 47 92.2 

Không đồng ý 2 6.3 9 6.1 2 3.9 

Ý kiến khác - - 1 0.7 2 3.9 

Trung bình 1.06 1.08 1.12 

Bảng 5. Đánh giá về thời gian đào tạo 

Một số ý kiến thêm được trình bày sau đây: 

TT Đơn vị Cựu sinh viên Nhà tuyển dụng Giảng viên 

1.  
Khoa 

CNPM 

Nếu rút ngắn thời gian 

hơn nữa thì càng tốt, vì 

hiện nay mất thời nhiều 

vào các môn đại cương 

không hiệu quả 

 120 chỉ trong 3 đến 3,5 

năm 

2.  
Theo tôi thời gian đào 

tạo nên là 4.5 năm 

  

3.  
Khoa 

MMT&TT 

  Do đặc thù chương trình 

đào tạo của Việt Nam 

phải dạy các môn chính 

trị nên phải tăng thời 

gian giảng dạy. Nếu chỉ 

dạy 3,5 năm hoặc 4 năm 

thì không đủ kiến thức 

chuyên môn. 

4.  

Khoa 

KHMT 

 Nên tăng thời lượng 

thực hành, vì sinh viên 

cần kỹ năng làm việc 

 

5.  

 Nếu sinh viên xuất sắc 

có khả năng học đủ tín 

chỉ theo quy đinh, nên 

tạo điều kiện cho sinh 

viên tốt nghiệp và làm 

việc với doanh nghiệp 

sớm nhất có thể 

 

6.  
Khoa 

HTTT 

 Nên rút ngắn những 

môn học không cần 

thiết 
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7.  

Khoa 

KTMT 

 Cần đánh giá mức độ 

hợp lý dựa trên cấu trúc 

CTĐT cụ thể 

 

8.  

 Cần tăng thời gian thực 

hành và nghiên cứu 

chuyên sâu 

 

9.   Tăng số tiết thực hành  

3.2. Số lượng môn học tự chọn (chiếm 5% trên tổng số tín chỉ 

Với tỉ  lệ chiếm 5% trên tổng số tín chỉ toàn khóa học, tương đương từ 6 đến 9 tín chỉ, 

phần lớn các đối tượng đều đồng ý về số lượng môn học tự chọn hiện nay tại Trường. Tuy 

nhiên, có 20 góp ý yêu cầu tăng số tín chỉ ở nội dung này như sau: 

- Tăng tỉ lệ môn tự chọn lên 8 - 10% ( 13 ý kiến); 

- Thêm các môn học mới để SV có nhiều lựa chọn (6 ý kiến); 

- Tổ chức tư vấn cho SV lựa chọn môn tự chọn theo nhóm nghề nghiệp (3 ý kiến); 

 
Nhà tuyển dụng Cựu sinh viên Giảng viên 

SL % SL % SL % 

Đồng ý 27 84.4 117 79.1 46 90.2 

Không đồng ý 4 12.5 23 15.5 3 5.9 

Ý kiến khác 1 3.1 4 2.7 2 3.9 

Trung bình 1.19 1.20 1.14 

Bảng 6. Đánh giá về số lượng môn học tự chọn 

3.3. Cấu trúc kiến thức của CTĐT 

Cấu trúc các CTĐT được chia thành 4 khối kiến thức: giáo dục đại cương (51 TC), 

giáo dục chuyên nghiệp (57 - 79 TC), thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp (12 TC). 

Đánh giá về tính hợp lí của cấu trúc này, đa số (từ khoảng 80% trở lên) các bên liên 

quan đều đồng ý về việc phân bổ số tín chỉ như trên. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến đều góp ý 

nên giảm số lượng tín chỉ khối kiến thức đại cương và tăng lên ở số tín chỉ thực tập, thực tế 

vì SV tốt nghiệp cần nhiều kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu xã hội. 

 
Nhà tuyển dụng Cựu sinh viên Giảng viên 

SL % SL % SL % 

Đồng ý 29 90.6 117 79.1 43 84.3 

Không đồng ý 3 9.4 22 14.9 2 3.9 

Ý kiến khác - - 7 4.7 6 11.8 

Trung bình 1.10 1.24 1.27 

Bảng 7. Đánh giá cấu trúc kiến thức của CTĐT 
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Một số ý kiến thêm được trình bày sau đây: 

TT Đơn vị Cựu sinh viên Nhà tuyển dụng Giảng viên 

1. 
Khoa 

CNPM 

Các môn đại cương nên cắt 

giảm và tập trung vào các môn 

có liên quan tới chuyên ngành 

về sau, có những môn học sau 

khi học xong sinh viên không 

biết áp dụng vào việc gì. 

Nên yêu cầu bắt buộc 

sinh viên phải thực tập 

tối thiểu là 4-6 tháng 

trước khi tốt nghiệp 

Giảm tải khối Đại 

Cương 

2.  

Cần bố trí lại các môn đại cương 

nên hoàn thành trong 4 HK đầu 

tiền. Vì những môn triết học 

không nên để đến năm 3 mới 

học, vì lúc này sinh viên nên tập 

trung vào nghiên cứu chuyên 

ngành  

Thực tập tốt nghiệp nên 

có nhiều tín chỉ hơn 

 

3.  

GDĐC điều chỉnh lại, thêm vài 

môn như Pháp Luật đại cương, 

bỏ vài môn như Vật lý đại 

cương (hay điện tử,…) 

Cần giảm các môn đại 

cương và tăng giáo dục 

chuyên nghiệp hoặc kỹ 

năng mềm. 

 

4.  

Giảm bớt các môn chính trị 

càng ít càng tốt. Hiện tại các 

môn này học để đối phó cho 

qua, không có hữu ích gì, còn 

lại đồng ý 

  

5.  

Giảm bớt giáo dục đại cương để 

tăng cường giáo dục chuyên 

nghiệp (trong đó có các môn tự 

chọn) 

  

6.  

Giảm tải tối thiểu khối kiến thức 

Giáo Dục Đại Cương (trong 

phạm vi ĐHQG cho phép) hoặc 

gản lược các môn này lại để 

giảm tín chỉ 

  

7.  

Thực tập tốt nghiệp nên được 

tăng cường, giúp sinh viên ra 

trường có kinh nghiệm thực tế 

nhiều hơn, điều này vô cùng cần 

thiết cho các bạn khi bắt đầu 

công việc tại các công ty. 

  

8.  

Môn Đường lối ĐCSVN có thể 

bỏ qua. Về chuyên nghiệp, em 

nghĩ nên giữ lại môn Quản lý dự 

án, tuy nhiên cần thay đổi 

phương pháp giảng dạy đối với 

môn này 
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9. 

Khoa 

HTTT 

Nên bổ sung thêm môn tự chọn, 

để sinh viên có thể lựa chọn 

được hướng đi, bổ sung kiến 

thức cho nghề nghiệp tương lai. 

Nên có nhiều hơn 2 tín 

chỉ cho chương trình 

thực tập tại doanh 

nghiệp. Vì khi đi thực 

tập, sinh viên làm nhiều 

hơn 2 chỉ để thu thập 

kinh nghiệm trước khi ra 

trường. 

Nên giảm số tín 

chỉ, môn không 

liên quan đến 

ngành đào tạo ở 

giai đoạn đại 

cương 

10. 

 Giáo dục đại cương chỉ 

nên chiếm khoảng 25% 

số TC của CTĐT 

 

11. 

Khoa 

KHMT 

Cần tập trung vào khối kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp 

nhiều hơn. 

Nên duy trì thực hành 

ngoại ngữ trong suốt 

thời gian học Các môn 

học cơ sở nhóm ngành 

và Các môn học cơ sở 

ngành 

Chỉ cho SV học 

các môn của 

CTĐT khác chứ 

không nên học các 

môn cua chương 

trình cao học 

12. 

Giáo dục đại cương chiếm 20%, 

giáo dục chuyên nghiệp: 73%, 

tốt nghiệp: 7% 

  

13.  
Giáo dục đại cương theo em 

chiếm hơn 30% là hợp lý 

  

14. 
Bộ môn 

KH&KTTT 

  Bỏ Giải tích và 

Vật lý ra khỏi 

chương trình đào 

tạo. Vì 2 môn này 

không có ý nghĩa 

cho sinh viên 

CNTT. Thay vào 

đó là lập trình 

được tăng số môn 

lên. 

15. 
Khoa 

KTMT 

 Giảm khối giáo dục đại 

cương 

Giảm bớt phần 

giáo dục đại 

cương, để tập 

trung vào giáo dục 

chuyên nghiệp 

3.4. Đào tạo ngoại ngữ, các kỹ năng mềm và nghiên cứu khoa học 

Đánh giá về nội dung và thời lượng đào tạo các học phần như: ngoại ngữ, kỹ năng 

mềm (giao tiếp, làm việc nhóm, lập kế hoạch,…) và hoạt động nghiên cứu khoa học, tỉ lệ 

đồng ý của các bên liên quan có sự khác biệt rõ rệt giữa đào tạo ngoại ngữ (56.1 – 65.6% 

đồng ý) với các nội dung còn lại (86.3 – 96.9% đồng ý). 
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TT Nội dung 

Tỉ lệ đồng ý (%) 

Nhà tuyển 

dụng 
Cựu sinh viên Giảng viên 

1 
Đào tạo ngoại ngữ trong 

chương trình đào tạo với 12 

tín chỉ là hợp lý 

 

2 

 

Các học phần đào tạo kỹ năng 

mềm như giao tiếp, làm việc 

nhóm, nghiên cứu khoa học 

trong chương trình đào tạo là 

hữu ích 

 

Bảng 8. Đánh giá về đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng mềm và NCKH 

*Về đào tạo ngoại ngữ: 

- Nên thay thế bằng các chứng chỉ quốc tế thay vì học tại trường; 

- Nên có các hoạt động lồng ghép ngoại ngữ vào việc giảng dạy chuyên ngành theo 

hướng GV ngoại ngữ làm trợ giảng cho các môn chuyên ngành và ngược lại; 

- Không nên đưa ngoại ngữ vào CTĐT, thay vào đó là đào tạo anh văn theo mục tiêu 

năng lực đáp ứng theo khung ngoại ngữ quốc gia; 

- Cần tăng cường ngoại ngữ hoặc tách ngoại ngữ học độc lập với CTĐT; 

- Cho phép SV được học và thi chứng chỉ quốc tế để thay thế; 

- Nên để Trung tâm bên ngoài đào tạo ngoại ngữ. Trong trường tập trung đào tạo để 

ứng dụng vào chuyên ngành; 

- Trường có chuẩn đầu ra cho SV rồi, nên kiểm tra trình độ Anh Văn theo từng giai 

đoạn để sinh viên kịp đạt chuẩn khi ra trường; 

- Nên giao việc đào tạo ngoại ngữ cho các trung tâm ở ngoài; 

- Có thể xem xét loại bỏ ngoại ngữ ra khỏi CTĐT của khoa/trường. 

*Về đào tạo kỹ năng mềm và nghiên cứu khoa học: 

- Chương trình đào tạo các môn kỹ năng mềm đã rất thực tế tuy nhiên sinh viên vẫn 

chưa nhận ra được tầm quan trọng của các chương trình này nên đa phần coi những môn học 

này là gánh nặng. 

- Thêm kỹ năng tư duy, làm việc độc lập, phát triển cá nhân trong môi trường tập 

thể; Kỹ năng thuyết trình. 

- Nên bắt buộc SV sử dụng ngoại ngữ khi học và thực hành các môn kỹ năng mềm 

- SV cần được trải nghiệm các kỹ năng mềm gắn với hoạt động học tập, nghiên cứu 

trong một thời gian dài 

- Nên bổ sung các chương trình hướng nghiệp SV gắp liền với doanh nghiệp 

65.6
56.1

64.7

96.9 92.6 86.3
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3.5. Một số nội dung khác 

Phần lớn GV đều đồng ý với các nội dung về tính liên thông của CTĐT cũng như sự 

phân bố, trình tự của các môn học là hợp lí. Tuy nhiên, về phương pháp và cách thức tổ chức 

dạy học phù hợp với đặc thù của từng môn học thì tỉ lệ đồng ý chỉ ở mức tương đối (64.7%) 

STT Nội dung 

Ý kiến giảng viên 

Ý kiến  

khác 

Không  

đồng ý 
Đồng ý 

1 
Chương trình đào tạo có tính liên thông cho 

bậc học sau đại học 

 

2 
Các môn học có cấu trúc, trình tự hợp lý và 

có sự gắn kết với nhau 

 

3 
Phương pháp và hình thức tổ chức dạy – học 

phù hợp với đặc thù từng môn học 

 

Bảng 6. Đánh giá một số nội dung khác 

4. Nội dung góp ý thêm 

Bên cạnh các câu hỏi khảo sát định lượng, Trường đã thu nhận các góp ý định tính của 

các bên liên quan về một số nội dung: 

- Các nội dung CTĐT/môn học cần điều chỉnh, bổ sung để SV tốt nghiệp đáp ứng được 

yêu cầu của doanh nghiệp nói riêng và thị trường lao động nói chung (94 ý kiến); 

- Một số ý kiến khác về hoạt động đào tạo tại Trường (49 ý kiến). 

Các ý kiến cụ thể được thể hiện trong phần Phụ lục. 

III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT  

1. Kết luận 

Nhằm phục vụ cho hoạt động điều chỉnh, cập nhật CTĐT năm 2017, Trường ĐHCNTT 

đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về nội dung CTĐT của các ngành tại 

Trường, với số lượng thu được là 32 NTD, 148 CSV và 51 GV đang giảng dạy tại Trường. 

Kết quả thu được từ các bên liên quan cho thấy, hầu hết các nội dung về CĐR và cấu trúc 

CTĐT đều được đánh giá đồng ý với tỉ lệ trên 70%. Tuy nhiên, nội dung về CĐR và đào tạo 

ngoại ngữ tại Trường chưa được sự đồng ý cao từ các bên liên quan (khoảng 50 – 60%). Vì 

vậy, Trường cần xem xét và có những điều chỉnh hợp lý đối với nội dung này. 

Khảo sát cũng đã thu được 101 ý kiến (NTD: 21 ý kiến; CSV: 60 ý kiến; GV: 20 ý kiến) 

đóng góp thêm của các bên liên quan về những nội dung đào tạo mà Trường cần bổ sung, 

điều chỉnh để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. 

2. Đề xuất 

Để kết quả khảo sát được sử dụng hiệu quả trong quá trình cập nhật, điều chỉnh CTĐT, 

5.9 92.2

5.9 88.2

5.9 13.7 64.7


