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I. TỔNG QUAN KHẢO SÁT 

1. Mục đích khảo sát 

- Tìm hiểu tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Trường ĐH CNTT. 

- Tìm hiểu mức độ đáp ứng của chương trình đào tạo, những kiến thức và kỹ năng 

sinh viên tốt nghiệp (SVTN) đã học tại Trường đối với công việc hiện tại. 

- Là căn cứ để Nhà trường đổi mới chuẩn đầu ra, nội dung chương trình, phương 

pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ 

SVTN có việc làm. 

- Cung cấp dữ liệu về tình hình việc làm của SVTN để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, là cơ sở cho việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của Trường. 

2. Tổ chức khảo sát 

- Đối tượng: Là sinh viên các khoa đã tốt nghiệp hệ chính quy tại Trường trong vòng 

5 năm tính đến đợt tốt nghiệp tháng 07/2020 (SVTN từ năm 2015 cho đến tháng 7/2020). 

- Hình thức khảo sát: khảo sát trực tiếp hoặc online thông qua hệ thống khảo sát của 

Trường tại địa chỉ www.survey.uit.edu.vn, hoặc Google Form và thư điện tử (email). 

- Thời gian thực hiện:  

• Khảo sát: 01/06/2020– 30/09/2020 

• Tổng hợp và xử lý số liệu: 01/10/2020 – 20/10/2020 

• Viết báo cáo: 22/10/2020 – 25/11/2020 

3. Công cụ khảo sát 

- Công cụ để lấy ý kiến SVTN là phiếu khảo sát do phòng TT-PC-ĐBCL cập nhật và 

hoàn thiện sau khi được sự thống nhất của Tổ công tác và BGH phê duyệt.  

- Phiếu khảo sát lấy ý kiến SVTN gồm 11 câu hỏi, trong đó có 04 câu hỏi về thông tin 

việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, 05 câu hỏi đánh giá của SV về mức độ hài lòng 

của SV về chất lượng đào tạo, sự hỗ trợ của SVTN với Nhà trường và các ý kiến khác. 

II.  PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

1. Thực trạng số phiếu đã khảo sát 

Khảo sát năm 2019 đã thu được ý kiến phản hồi của 735/2322 SVTN của Nhà trường  

647/2352 SVTN trong vòng 5 năm (tính đến tháng 07/2020), đạt tỷ lệ 31.3% (năm 2019: 

26.1%; năm 2018 đạt tỉ lệ 25.3%).  

Số lượng này đảm bảo được tỷ lệ phản hồi tối thiểu theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT tại 

Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 (cơ sở giáo dục có số lượng SVTN trên 

1000, phải đảm bảo thu được ý kiến của ít nhất 25% SVTN). 

http://www.survey.uit.edu.vn/
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Dưới đây là bảng thống kê chi tiết số lượng SVTN tham gia khảo sát theo từng khoa 

của năm 2020: 

TT Ngành 
Năm tốt 

nghiệp 

SL SL Tỉ lệ (%) 

tốt nghiệp khảo sát (năm 2020) 

1 
Kỹ thuật Phần 

mềm 

Tháng 07/2020 89 75 84.3 

2019 91 61 67 

2018 101 57 56.4 

2017 59 21 35.6 

2016 105 8 7.6 

2015 82 4 4.9 

Tổng KTPM 527 226 42.9 

2 
Hệ thống Thông 

tin 

Tháng 07/2020 80 57 71.3 

2019 119 60 50.4 

2018 70 3 4.3 

2017 99 2 2 

Tổng HTTT 368 122 33.2 

3 
Khoa học Máy 

tính 

Tháng 07/2020 49 25 51 

2019 94 67 71.3 

2018 85 7 8.2 

2017 100 8 8 

2016 56 8 14.3 

2015 77 4 5.2 

Tổng KHMT 461 119 25.8 

4 
Công nghệ thông 

tin 

Tháng 07/2020 9 7 77.8 

2019 56 25 44.6 

2018 56 3 5.4 

2017 69 1 1.4 

Tổng CNTT 190 36 18.9 

5 Kỹ thuật Máy tính 

Tháng 07/2020 47 14 29.8 

2019 103 69 67 

Tổng KTMT 150 83 55.3 

6 
Mạng máy tính và 

Truyền thông 

Tháng 07/2020 36 21 58.3 

2019 116 67 57.8 

2018 105 11 10.5 

2017 101 12 11.9 

2016 84 2 2.4 

2015 86 1 1.2 

Tổng MMT&TT 528 114 21.6 

7 An toàn Thông tin Tháng 07/2020 41 11 26.8 
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2019 40 22 55 

2018 17 2 11.8 

Tổng ATTT 98 35 35.7 

 

Bảng 1. Số lượng SVTN tham gia khảo sát theo từng khoa 

 

Bảng 1 cho thấy so với tổng số SV đã tốt nghiệp ở mỗi ngành, số lượng SV tham gia 

phản hồi trong năm 2019 và 2020 tăng mạnh ở tất cả các ngành. Kết quả này có sự cải thiện 

liên tục qua từng năm. Phòng TT-PC-ĐBCL khuyến nghị các thành viên tổ công tác, các 

Khoa, đơn vị tiếp tục phát huy trong các năm tiếp theo nhằm thu được ngày càng nhiều số 

lượng ý kiến của cựu sinh viên vì đây là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp 

Nhà trường đánh giá được chất lượng đào tạo. 

Đồng thời, bảng 1 cũng cho thấy tỉ lệ phản hồi của SVTN trước năm 2017 là thấp và 

gần như không có SVTN tham gia. Đây là thực trạng chung ở các cơ sở giáo dục trong việc 

thu thập ý kiến của cựu SV. 

Biểu đồ 1. Số lượng SVTN phản hồi qua các năm 2015 – 2020 

2. Thông tin sau khi tốt nghiệp 

2.1. Tình hình việc làm của SVTN 

Tính đến thời điểm khảo sát, có 687/769 SVTN đã có việc làm (chiếm 89.4%); có 

82 SVTN chưa có việc làm (chiếm 10.7%), trong đó, 13 SVTN đang tiếp tục học ở các bậc 

Sau đại học hoặc các chuyên ngành khác, 69 SVTN chưa có việc làm vì chưa có ý định tìm 

việc và/hoặc tìm việc chưa thành công. Hai đối tượng chưa có việc làm do chưa có ý định 

tìm việc hoặc/và không thành công trong tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tập trung chủ yếu ở 
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nhóm SV vừa tốt nghiệp năm 2019 và 2020.  

Một phần nguyên nhân có thể lý giải là do sinh viên còn thiếu kinh nghiệm, tuy 

nhiên cũng cần được nghiên cứu kỹ hơn về các nhóm nguyên nhân để có các giải pháp thay 

đổi về phía chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy của giảng viên và bản thân sinh 

viên. 

Dưới đây là bảng thống kê chi tiết tình hình việc làm hiện tại của SVTN Trường 

năm 2020 và các nguyên nhân khiến SVTN chưa có việc làm. 
 

KTPM HTTT KHMT CNTT KTMT MMT-

TT 

ATTT Tổng Tỉ lệ 

(%) 

Đang 

có việc 

làm 

Tổng cộng: 235 116 108 34 55 103 36 687   

89.40% 

-  Được 

tuyển dụng 
213 111 107 34 55 92 33 645 83.9 

-  Tự tạo 

việc làm 

cho mình 

3 5 1 0 0 1 0 10 1.3 

-   Tạo việc 

làm cho 

người khác 

19 0 0 0 0 10 3 32 4.2 

Chưa 

có việc 

làm 

Tổng cộng: 22 15 11 5 14 12 3 82   

10.70% 

-  Học tiếp 10 1 6 0 1 1 1 20 2.6 

-  Chưa có ý 

định tìm 

việc 

6 4 0 2 2 1 1 16 2.1 

-  Tìm việc 

chưa thành 

công 

4 3 2 0 11 4 1 25 3.3 

-   Khác(sức 

khỏe,…) 
2 7 3 3 0 6 0 21 2.7 

Bảng 2. Tình hình việc làm của SVTN theo ngành 

Kết quả tại bảng 2 cũng cho thấy, số lượng SVTN tiếp tục học ở bậc học cao hơn 

sau khi ra trường ngày một tăng. Do vậy, nhà trường và các Khoa cần lưu ý xem xét phát 

triển các chương trình đào tạo sau đại học theo kịp nhu cầu của người học. Phòng TT-PC-

ĐBCL kiến nghị các Khoa lấy ý kiến SVTN, đặc biệt là các nhóm SV vừa mới tốt nghiệp để 

thu thập thêm các ý kiến. 

2.2. Thời gian có việc làm của SVTN 
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Trong số 687 SVTN đang có việc làm, thời gian để SVTN tìm được công việc được 

thể hiện bảng bảng sau: 

 
Hình 1. Thời gian SVTN có việc làm 

Tại hình 2 cho thấy, có: 

- 619 SVTN (90.1%) cho biết đã có việc làm trước khi tốt nghiệp;  

- 65 SVTN (9.5%) tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp;  

- 1 SVTN (0.1%) có việc làm sau 6 - 12 tháng tốt nghiệp; 

- 2 SVTN (0.3%) có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp. 

Như vậy, tỷ lệ SVTN có việc làm trước khi tốt nghiệp năm 2020 tăng cao (năm 2019 

đạt tỉ lệ 84.2%, năm 2018 chiếm tỉ lệ 79.1%). Kết quả trên cho thấy chất lượng đào tạo của 

Trường đã đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động, phần lớn SVTN đều có khả năng 

tìm được việc làm rất sớm, đặc biệt trước khi tốt nghiệp. Kết quả này luôn được duy trì qua 

nhiều năm. Đồng thời, với tỉ lệ người học có việc làm sớm ngay khi chưa tốt nghiệp là một 

cơ sở để các Khoa xem xét trong việc thay đổi chương trình đào tạo cho phù hợp hơn. 

Biểu đồ 2 dưới đây là tỷ lệ thời gian có việc làm của SVTN theo từng ngành: 

 

Biểu đồ 2. Thời gian có việc làm của SVTN theo từng ngành 
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Với 2 mốc thời gian: Trước khi tốt nghiệp và Trong vòng 6 tháng sau khi tốt 

nghiệp, có thể thấy từ năm 2015 đến 2020, phần lớn SVTN của Trường luôn tìm được 

việc làm khá sớm (từ 83.3% lên 99.6%). 

Thời gian có việc 

làm 
Năm 2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Trước khi tốt 

nghiệp 
Không khảo sát 71.50% 80.10% 79.10% 84.20% 90.10% 

Trong vòng 6 tháng 

sau tốt nghiệp 
83.30% 21.30% 17.20% 18.50% 14.20% 9.50% 

Tổng 83.30% 92.80% 97.30% 97.60% 98.30% 99.60% 

Bảng 3. Tỷ lệ SVTN có việc làm trước và trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp 

2.3. Mức độ phù hợp của công việc với ngành đào tạo 

Căn cứ vào chuẩn đầu ra cũng như triển vọng nghề nghiệp của chuyên ngành đào tạo, 

đa số SVTN cho biết công việc hiện tại rất phù hợp và phù hợp với chuyên môn đã được 

học tại Trường (chiếm tỉ lệ 82.8%, cao hơn so với năm 2019 với tỉ lệ là 79.2%); 97 SVTN  

(tỉ lệ 14.1%) cho rằng công việc tương đối phù hợp với chuyên ngành (năm 2019 tỉ lệ đạt 

18%); và có 3.1% SVTN cho biết đang làm việc không phù hợp với chuyên môn đã được 

học (tương đương 21 SVTN). Hơn nữa, nhóm SVTN đánh giá không phù hợp và ít phù hợp 

chủ yếu là những SV đang làm việc trong các tổ chức/công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

(11/118 SVTN). Với thông tin thu được từ bảng hỏi, Phòng TT-PC-ĐBCL khuyến nghị các 

Khoa xem xét lấy ý kiến người học để cập nhật CTĐT đáp ứng nhu cầu của thị trường lao 

động. 

 

Biểu đồ 3. Tỷ lệ SVTN làm việc đúng ngành đào tạo (%) 

Nhìn chung, tỷ lệ SVTN của Trường làm việc đúng ngành đào tạo qua các năm 
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có sự dao động liên tục, cụ thể tăng từ 70% (năm 2015) đến 82.6% (năm 2017) sau đó 

giảm nhẹ ở năm 2018 (78.5%), sau đó tăng lên 79.2% năm 2019 và tăng mạnh lên 

82.8% năm 2020; và, tỷ lệ làm việc không phù hợp với chuyên ngành đào tạo cũng 

dao động nhẹ từ 2.0% lên 3.1%.  

 

Biểu đồ 4. Tỷ lệ SVTN làm việc đúng ngành đào tạo qua các năm (%) 

 

Dưới đây là tỷ lệ SVTN làm việc đúng chuyên ngành đào tạo theo từng khoa: 

 

Biểu đồ 5. Số lượng SVTN làm việc đúng chuyên môn đào tạo theo từng ngành 

2.4. Loại hình tổ chức và vị trí làm việc của SVTN 

Có 685/687 SVTN cung cấp thông tin về loại hình doanh nghiệp/tổ chức mà SV đang 
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làm việc. Kết quả khảo sát năm 2020 cho thấy, các SVTN của Nhà trường hiện đang làm 

việc ở nhiều tổ chức, ngành nghề đa dạng, trong đó, phần lớn SVTN của Trường hiện làm 

việc cho các doanh nghiệp tư nhân chiếm tỉ lệ 65.7% (năm 2019 có tỉ lệ 60.9%, năm 2018 

với tỉ lệ 55.7%) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ với 

tỉ lệ là 28.6% (năm 2019 tỉ lệ đạt 30%); 5.4% SVTN làm việc tại các đơn vị thuộc khối cơ 

quan nhà nước (năm 2019 đạt tỉ lệ 5.8%) và freelancer chiếm tỉ lệ 0.3% (năm 2019 tỉ lệ là 

0.8%). 

So với các đợt khảo sát đã thực hiện, kết quả khảo sát năm 2020 không có nhiều khác 

biệt về tỷ lệ các loại hình tổ chức mà SVTN đang làm việc, chủ yếu vẫn tập trung ở 2 loại 

hình: doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, năm 

2019 và năm 2020 xuất hiện một số công việc theo xu hướng nghề nghiệp mới mà SVTN 

của Nhà trường có thể đáp ứng được (như freelancer), do đó bên cạnh những loại hình 

công việc thường gặp có thêm những ngành nghề mới. Chính vì vậy, các Khoa cần nghiên 

cứu để kịp thời bổ sung và điều chỉnh các kiến thức nghề nghiệp mới cho SV. Đây cũng là 

một trong những nội dung góp ý mà nhà tuyển dụng đã đề cập đến (đa dạng hóa nghề 

nghiệp).  

 

Biểu đồ 6. Loại hình tổ chức SVTN đang làm việc (%) 

Khảo sát cũng tiến hành thu thập ý kiến của SVTN về mức độ phù hợp của 

công việc mà các bạn đang phụ trách với trình độ chuyên môn được đào tạo tại trường, 

kết quả cho thấy như sau: 
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Hình 2. SVTN đánh giá mức độ tương thích giữa chuyên môn và công việc (%) 

Hình 2 cho thấy hầu hết SVTN của trường đánh giá công việc đang làm tại tổ chức là 

phù hợp (rất phù hợp và phù hợp) với chuyên môn được đào tạo. Tuy nhiên cũng còn tỉ lệ 

khá cao SVTN đánh giá là ít phù hợp và không phù hợp cần được các Khoa lưu ý để tìm 

kiếm các nguyên nhân. 

Ngoài ra, với 82.8% SVTN làm việc đúng với chuyên ngành được đào tạo, Phòng 

TT-PC-ĐBCL đã thống kê những công việc chiếm tần suất cao mà SVTN đang đảm nhận 

tại các tổ chức, cụ thể: 

-  Developer (.NET, Al, Android, Front-End, Game, Android, Full stack, Software, 

iOs, Java,…) (203 lần) 

-  Engineer (Software, Data, Physical Design, Network, QC, Embedded Software, 

Hardware Engineer,...) (143 lần) 

- Chuyên viên/nhân viên (28 lần) 

- Kỹ sư/Lập trình viên (144 lần) 

- Giảng viên/Nghiên cứu viên/Trợ giảng (32 lần) 

- Leader/Manager/Executive/CEO (18 lần) 

- QA/QC (8 lần) 

- Tester/Coder (13 lần) 

Ngoài ra còn các vị trí công việc khác như sản xuất chương trình, tiếp viên hang 

không, marketing,…(được thể hiện trong Phụ lục 2 của báo cáo). 

2.5. Thu nhập của SVTN từ công việc 

14.1

59.8

23

3.1

Ít phù hợp Phù hợp Rất phù hợp Không phù hợp
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Có trên 97% SVTN của Trường có mức thu thập/tháng từ 6 triệu đồng trở lên, cụ thể: 

trên 15 triệu đồng đạt 32.9% (năm 2019: 31.5%, năm 2018: 28.9%), từ 10 - 15 triệu đồng 

chiếm 34.2% (năm 2019: 31.3%) và từ 6 - 10 triệu đồng là 30.7%.  

 

Khoảng 2.2% (15 SVTN) thu nhập dưới 6 triệu đồng/tháng. Các trường hợp này chủ 

yếu làm việc tại các cơ quan nhà nước với vị trí việc làm như: giảng viên, trợ giảng, nghiên 

cứu viên, kỹ sư,…đồng thời qua phân tích cũng cho thấy đây là các bạn SV mới tốt nghiệp 

chưa có nhiều kinh nghiệm, thâm niên. 

 

Biểu đồ 8. Mức thu nhập của SVTN (%) 

So sánh mức thu nhập của SVTN qua các năm (biểu đồ 8), có thể thấy, tỷ lệ SVTN có 

mức thu nhập dưới 6 triệu đồng liên tục giảm qua các năm xuống còn 2.2%; trong khi đó, 
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tỷ lệ SVTN có mức thu nhập trên 10 triệu đến 15 triệu đồng tăng rõ rệt; ngoài ra tỷ lệ 

SVTN có mức thu nhập trên 15 triệu đồng cũng tăng mạnh. 

Dưới đây là tỷ lệ mức thu nhập của SVTN theo từng ngành: 

 

Biểu đồ 9. Mức thu nhập của SVTN theo ngành (%) 

2.6. Mức độ hài lòng của SVTN 

- Về mức thu nhập:    -  Về công việc hiện tại
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Biểu đồ 10. Mức độ hài lòng với công 

việc hiện tại (%) 

Biểu đồ 11. Mức độ hài lòng với thu nhập/tháng (%) 
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Biểu đồ 10 và 11 cho thấy, rõ ràng thu nhập là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của SVTN cũng như sự gắn bó với tổ chức. Tuy nhiên, đối với đối tượng là SV vừa tốt nghiệp 

có nhiều yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc. 

Cụ thể trong đợt lấy ý kiến cựu SV tốt nghiệp năm 2020, Phòng TT-PC-ĐBCL có khảo sát ý 

kiến của sinh viên về sự gắn bó với tổ chức. Kết quả cho thấy tỉ lệ đồng ý và không đồng ý gắn bó 

lâu dài là gần như bằng nhau (tỉ lệ 55.8% và 41%), một tỉ lệ nhỏ khoảng 3.2% cần thêm thời gian để 

xem xét.    

2.7. Những yếu tố của SVTN được nhà tuyển dụng đánh giá cao 

Các yếu tố của SVTN được nhà tuyển dụng đánh giá tốt bao gồm: kiến thức chuyên môn 

chiếm tỉ lệ 77.8% (năm 2019 đạt 75%, năm 2018 đạt 57.0%), kỹ năng nghề nghiệp đạt 65.4% (năm 

2019 chiếm tỉ lệ 64.5%, năm 2018 là 73.9%), kinh nghiệm thực tế có tỉ lệ 68.3% (năm 2019 là 

42.9%, năm 2018 có tỉ lệ 32.1%), kỹ năng mềm đạt 43.8% (năm 2019 có tỉ lệ 37.5%, năm 2018 đạt 

tỉ lệ 36.1%), ngoại ngữ đạt 47.1% (năm 2019 là 37.7% , năm 2018 là 31.9%), Các yếu tố cá nhân 

khác (nỗ lực, độc lập, cầu tiến, chịu khó),..chiếm tỉ lệ không đáng kể 3.7%). 

So với kết quả của các năm trước, hầu hết các yếu tố thuộc về kiến thức, kỹ năng của SVTN 

đều được doanh nghiệp/tổ chức đánh giá cao, đặc biệt yếu tố kiến thức chuyên môn của SVTN năm 

2019 đạt tỉ lệ khá cao. Ngoài ra, như đã phân tích ở trên SV công nghệ thông tin thường có việc làm 

rất sớm, do đó đây cũng là một lợi thế trong kinh nghiệm nghề nghiệp mà các bạn sở hữu khi tham 

gia thi trường lao động. Các kết quả này một lần nữa khẳng định Nhà trường, các Khoa và giảng 

viên có rất nhiều nỗ lực trong việc cải tiến các hoạt động liên quan đến đào tạo. Phòng TT-PC-

ĐBCL khuyến nghị các đơn vị tiếp nghị duy trì và phát huy kết quả này trong các năm tiếp theo. 

 

Biểu đồ 12. Những yếu tố được nhà tuyển dụng đánh giá cao qua các năm (%/lượt) 
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2.8. Tham gia các khóa học hoặc đào tạo thêm sau tốt nghiệp 

Theo khảo sát, có 154 lượt/105 SVTN cho biết đã tham gia các khóa học và đào tạo thêm sau 

khi tốt nghiệp. So sánh với tỷ lệ này với đợt khảo sát trước: năm 2015 (49%), 2016 (47.8%), năm 

2018 (45.5%) và năm 2019 (44.7%), tỷ lệ của năm 2020 (22.4%) đã giảm rất nhiều.  

Nội dung các khóa học và đào tạo mà SVTN của Trường đã tham gia theo khảo sát năm 2020 

được thể hiện chi tiết như sau:  

- Học thêm về ngoại ngữ (77 SVTN, 50%). 

- Các khóa học cùng chuyên ngành (28 SVTN, 18.2%) như: data scientist, machine learning 

SAP, Swift stanford, Mô hình quản lý dự án scrum, iOS, Android, Business Analyst,… 

- Các khóa học khác chuyên ngành (26 SVTN, 16.9.4%) như: Data Mining, Game Design, 

Database Engineering,… 

- Sau đại học (8 SVTN, 8.4%). 

- Các khóa học bổ trợ hoặc do công ty tổ chức: (10 SVTN, 6.5%) 

3. Đánh giá về chất lượng đào tạo của Nhà trường 

3.1. Mức độ hữu ích của kiến thức, kỹ năng và các đồ án môn học 

- Về kiến thức: Kết quả từ năm 2015-2018 cho thấy trên 70% SVTN đánh giá những kiến thức 

được học tại Trường là hữu ích (gồm 2 mức rất hữu ích và hữu ích); trong năm 2019 tỉ lệ này tăng 

cao, chiếm 81.5% (năm 2019 đạt 80.7%); mức đánh giá không hữu ích chiếm tỷ lệ rất thấp 0.8%. 

 

Biểu đồ 14. Mức độ hữu ích của kiến thức đã học (%) 

- Về kỹ năng: Tỷ lệ hữu ích (bao gồm hữu ích và rất hữu ích) của các kỹ năng đã học đạt tỷ lệ 

85.7%, cao hơn so với năm 2015-2019 (tỉ lệ đạt 61.3% - 75.8%). Trên thực tế, Nhà trường, 

các Khoa đã kết hợp với phòng CTSV, VPĐB mở nhiều khóa học, tổ chức nhiều buổi chuyên 
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đề nhằm cải thiện và nâng cao kỹ năng cho SV. 

 

Biểu đồ 15. Mức độ hữu ích của các kỹ năng đã rèn luyện (%) 

- Về các đồ án môn học: Một trong những hình thức đặc trưng giúp SV có kinh nghiệm và kỹ 

năng để làm việc với các dự án thực tế ở lĩnh vực CNTT, đó là các đồ án môn học. Nhìn chung, 

khoảng 89.9% (năm 2019:76.3%) SVTN đánh giá các đồ án được thực hành tại Trường là hữu ích 

(bao gồm hữu ích và rất hữu ích) cho công việc sau khi tốt nghiệp, khoảng 17.8% SVTN đánh giá 

chỉ ở mức tương đối hữu ích.  

 

Biểu đồ 16. Mức độ hữu ích của các đồ án môn học (%) 

Dưới đây là tỷ lệ đánh giá của SVTN phản hồi đối với các kiến thức, kỹ năng và đồ án môn 
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TT Ngành Nội dung 
Không hữu 

ích 
Ít hữu ích Hữu ích 

Rất 

hữu ích 
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Bảng 4. Mức độ hữu ích của kiến thức, kỹ năng, đồ án đã học theo ngành (%) 

3.2. Đánh giá trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc 

Có 566/687 SVTN có việc làm cho ý kiến phản hồi về trình độ ngoại ngữ sau khi ra trường có 

đáp ứng được yêu cầu của công việc, kết quả cho thấy 98.2%  SVTN cho rằng trình độ tiếng Anh 

của mình đã đáp ứng yêu cầu công việc (năm 2019 đạt tỉ lệ 93%; năm 2018 là 83.1% SVTN). Tuy 

nhiên trong 98.2% này có 18% SVTN cho rằng trình độ ngoại ngữ chỉ đáp ứng một phần,yêu cầu 

công việc. Trên thực tế, trong gần 3 năm trở lại đây việc tìm kiếm các giải pháp để cải thiện ngoại 

ngữ cho sinh viên luôn được đặt ra như là nhiệm vụ quan trọng của Nhà trường, các Khoa. Nhà 

trường, các Khoa đã phối hợp với doanh nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ (TTNN) tổ chức các khóa 

học phù hợp với năng lực của SV, đặc biệt TTNN cũng triển khai chương trình “Tutor” cho các SV 

trong trường với đội ngũ là các bạn SV có thành tích cao về ngoại ngữ. Đây là một trong những hoạt 

động đáng ghi nhận để giúp nâng cao chất lượng ngoại ngữ của SV.  
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Biểu đồ 17. Trình độ ngoại ngữ của SVTN so với yêu cầu công việc (%) 

3.3. Các hỗ trợ của SVTN đối với Trường 

Dưới đây là tỷ lệ một số hoạt động SVTN có thể hỗ trợ trong công tác đào tạo tại Trường. 

Trong đó, 2 nội dung luôn được SVTN đánh giá là sẵn sàng hỗ trợ nhiều nhất là : Chia sẻ kinh 

nghiệm học tập, làm việc (40.7%) và Góp ý CTĐT của khoa/bộ môn (33.1%). Kết quả này không có 

sự khác biệt so với các đợt khảo sát trước đó.  

Vì vậy, các khoa/bộ môn cần tận dụng ý kiến của SVTN trong việc xây dựng CTĐT cũng như 

chủ động thiết kế các hoạt động để kết nối với SVTN nhằm giúp SV đang học có cơ hội lắng nghe 

những trải nghiệm thực tiễn về lĩnh vực mà các em đang học tập. 

 

Biểu đồ 18. Hoạt động hỗ trợ của SVTN đối với Trường (%) 
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SV đề cập liên quan đến: 

❖ Những điều Trường/Khoa nên cải thiện: 

- Cải thiện về chương trình đào tạo: tập trung các môn chuyên ngành, tăng tín chỉ thực hành, 

mở mới môn học và cập nhật thường xuyên CTĐT, giảm các môn đại cương, các môn không liên 

quan,… 

- Tăng cường liên kết, tương tác doanh nghiệp, hỗ trợ SV có nơi thực tập 

- Cải thiện chất lượng ngoại ngữ cho SV 

- Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho SV. 

- Nên có nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp, định hướng chọn chọn ngành cho SV 

- Tăng khả năng làm việc thực tế của SV thông qua các đồ án môn học, cuộc thi học thuật, 

tham quan doanh nghiệp, thực tập thực tế,… 

- Tăng cường thực hành, tập trung vào các môn chuyên ngành,  

- Xây dựng các CLB, đội nhóm và khuyến khích SV tham gia. 

- Cải thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thư viện, phòng học 

- Đầu tư xây dựng giáo trình, không gian học tập,…tạo môi trường học tập, nghiên cứu 

❖ Xu hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT hiện nay: AI, Automatical network 

operation, BigData, IOT, Machine learning, Payment, ML, Big Data, Cloud, Distributed System, 

Mã độc trong thiết bị IoT, DevOps, Bug Bounty Hunter + SOC Analyst + DFIR + Pentester (Riêng 

về ANM)...Các ý kiến cụ thể của từng khoa được thể hiện ở Phụ lục 1 của báo cáo. 

III. TỔNG KẾT 

1. Kết luận 

Năm 2020, Trường ĐHCNTT đã thu được ý kiến của 735/2322 SVTN (chiếm 31.3% tổng 

SVTN) trong 5 năm học vừa qua, số lượng này tăng so với các năm trước. Mặc dù còn nhiều hạn 

chế trong việc liên lạc để lấy ý kiến cựu SV, nhưng đợt khảo sát đã thu được những thông tin cụ thể 

và đáng tin cậy về tình hình việc làm của SVTN qua các năm.  

Những thông tin phản hồi của cựu SV là cơ sở giúp Nhà trường đánh giá lại chất lượng đào tạo 

tại Trường, qua đó có các giải pháp, điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động tại 

đơn vị trong các năm học mới.  

Đồng thời, những ý kiến đóng góp của SVTN sẽ là kênh thông tin giúp Nhà trường có cơ sở 

trong việc cập nhật CTĐT, tổ chức các hoạt động dạy học hiệu quả hơn. 

2. Khuyến nghị 

Phòng TT-PC-ĐBCL Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để thu thập ý kiến SVTN hiệu 

quả hơn; 

Các Khoa nên đa dạng hóa các hình thức lấy ý kiến: khảo sát, tổ chức các buổi gặp mặt giữa 
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SVTN với Nhà trường, các buổi chia sẻ kinh nghiệm giữa SVTN và sinh viên,… 

Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện dạy học đặc biệt là tăng cường them không gian học tập cho 

SV; 

Các Khoa đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp để tạo cơ hội cho SV tham gia 

thực tập, học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp. 

Các Khoa đào tạo cần xem xét kết quả khảo sát, đặc biệt các ý kiến đóng góp thêm của SVTN 

để có cơ sở cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo, đổi mới hoạt động giảng dạy, cũng như cải 

tiến các hoạt động hỗ trợ, phục vụ nhằm giúp SV tìm được việc làm phù hợp với ngành đào tạo khi 

tốt nghiệp. 

Khoa, GV tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong đào tạo và giảng dạy. 

 

 
PHÒNG TT-PC-ĐBCL 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Khánh Sơn 
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PHỤ LỤC 1 

MONG MUỐN NHÀ TRƯỜNG CẢI THIỆN VÀ XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 

STT MSSV Ngành ĐT Hệ ĐT 

Mong muốn Trường/Khoa cần cải thiện (về 

CTĐT, về tổ chức quản lý, môi trường học tập, 

sinh hoạt,...)? 

Xu hướng nghề nghiệp trong lĩnh 

vực máy tính, CNTT 

1 14520787 MTT&TT CQUI 

Mong Trường cải thiện thêm các cơ sở vật chất 

thực tiễn nhiều hơn nữa để chuyển hóa nhiều tiết 

dạy lý thuyết thành thực hành, và thực hành thật 

nhiều, thật trọng tâm thực tiễn với công việc sau 

này của sinh viên ra trường 

Quản Trị Mạng là một xu hướng 

không phù hợp với tình cảnh hiện nay, 

phải học thêm nữa thì mới có khả năng 

làm việc tốt trong môi trường quản trị 

mạng. Tương lai sẽ là xu hướng tốt 

cho các bạn sinh viên nhắm tới 

2 14520248 MTT&TT CQUI   

Nghiên cứu, phát triển các giải pháp 

an ninh mạng : 

+ Giám sát và phát hiện tấn công; 

+ Quản lý ATTT cho tổ chức/ doanh 

nghiệp; 

+ Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống. 

+ Tối ưu hiệu năng hệ thống. 
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3 14521008 MTT&TT CQUI 

Nhà trường nên cân nhắc lược bỏ các môn: 

nhập môn điện tử, nhập môn mạch số, lý thuyết 

thông tin. Vì nội dung môn học không hỗ trợ 

cho các môn trong chương trình đào tạo cũng 

như công việc ở doanh nghiệp. Ngoài ra khi học 

mình thấy chương trình giảng dạy không đi sâu 

vào các mảng. Hầu như mỗi mảng đều dạy 1 ít. 

Dẫn đến phải học bổ sung thêm kiến thức ở các 

trung tâm bên ngoài. 

Network và System.  

4 13520225 MTT&TT CQUI   
Developer, Network engineer, System 

admin, Devops, Cyber Sec Engineer. 

5 14520078 MTT&TT CQUI   Data analysis, bảo mật doanh nghiệp 

6 14520822 MTT&TT CQUI 

Học những môn thực dụng hơn, bắn sát với thực tế 

bên ngoài, giảm thiểu những môn không liên quan 

vd nhập môn mạch số, nhập môn điện tử 

  

7 11520490 MTT&TT CQUI 
Tạo ra nhiều môi trường như các cuộc thi để kích 

thích khả năng học hỏi của sinh viên 
  

8 13520823 MTT&TT CQUI 
Tổ chức nhiều hơn những buổi gặp gỡ cố vấn học 

tập.   

9 13520608 MTT&TT CQUI 

Em thấy UIT là một ngôi trường tuyệt vời, 

Thầy/Cô chuyên môn giỏi, cơ sở vật chất đầy đủ 

em nghĩ không cần cải thiện gì thêm ạ. 

Xu hướng tương lai là Cloud và 

DevOps, em nghĩ trường nên đầu tư 2 

mảng này, ngoài ra không thể thiếu 

những dev giỏi. 
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10 13520981 MTT&TT KSTN 

Một vài bạn sinh viên đang thực tập và mới ra 

trường của UIT có kiến thức nền không tốt, kiến 

thức chuyên môn cũng không đáp ứng yêu cầu của 

doanh nghiệp hiện tại nên phải trainning nhiều. 

Trường cần đào tạo cho các bạn kiến thức nền 

vững hơn có bài test kiến thức sâu sát hơn. 

Về hạ tầng cloud, máy học, bảo mật 

11 12520824 MTT&TT CQUI Tương tác cựu sinh viên nhiều hơn. Trí tuệ nhân tạo, IoT 

12 13520388 MTT&TT KSTN 
Cần đảm bảo chất lượng các chương trình kĩ năng 

mềm, đặc biệt là các diễn giả bên ngoài. 

Tiếng Anh / tiếng nhật/ khoa học máy 

tính / lập trình web  

13 13520648 MTT&TT KSTN   Thương mại điện tử, Trí tuệ nhân tạo 

14 15520905 MTT&TT CQUI 

Cần xây dựng chương trình học áp dụng thực tiễn 

công việc nhiều hơn và giảm bớt số lương các 

môn chung chung. Góp ý thêm, tôi học ngành 

Mạng máy tính nhưng hầu hết các môn học dạy rất 

ít về Linux, mà hầu như công việc hiện tại đều liên 

quan đến Linux. 

System Admin, Database Admin, Web 

Developer, Mobile Developer, ... 

15 14520412 MTT&TT CQUI GV coi thi cần nghiêm khắc hơn System 

16 14520889 MTT&TT CQUI   Software 

17 13520180 MTT&TT KSTN 

Cập nhật chương trình đào tạo theo xu hướng 

thuận lợi cho sinh viên ra trường đi làm sao cho có 

điểm nhấn, có dấu nhấn đặc trưng của sinh viên 

ngành Mạng. 

Security, IoT, AI, Big Bata, Data 

Science, DevOps 

18 12520587 MTT&TT CQUI 
Mở thêm các môn học liên quan đến mạng và hệ 

thống. 
SDN, AI, Security, Blockchain ... 

19 15520628 MTT&TT CQUI 

Các môn chuyên ngành cần được cải thiện nội 

dung, chuyên sâu và thực tiễn hơn để có thể áp 

dụng đời thực. Nội dung cần được đẩy sâu theo 1 

hướng 

Pentest, điều tra an ninh mạng, quản 

trị mạng 

20 14520339 MTT&TT CQUI 

- Lược bớt môn học và bổ sung kiến thức về 

CICD. 

- Thêm thời lượng thực hành kiến thức An toàn 

Payment, IOT, An toàn thông tin 
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thông tin bằng công cụ OWASP. 

21 13520922 MTT&TT KSTN Cơ cấu điểm học kì, lý thuyết có trọng số cao quá  outsource  

22 15520748 MTT&TT CQUI   
NOC, Sysad, Network Security, 

Dev,.... 

23 13520401 MTT&TT CQUI 
Mở một số một số môn liên quan tới trí tuệ nhân 

tạo 
những gì liên quan tới AI 

24 13521018 MTT&TT CQUI 

Mình nghĩ, UIT nên cho sinh viên tiếp xúc với 

thực tiễn sớm hơn, không đơn thuần là chỉ học lý 

thuyết mà phải thực hành sau khi học liền. Có thể 

cho sinh viên tiếp xúc sớm với doanh nghiệp, để 

biết nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp lúc 

bấy giờ là như nào, từ đó sinh viên có thể định 

hình cho mình các hướng đi phù hợp hơn. Trong 

khi ngày càng cạnh tranh việc làm, việc có sớm 

các kiến thức, đúc rút được kinh nghiệm làm việc 

thì khi tốt nghiệp sinh viên UIT sẽ là một "mặt 

hàng" hot hòn họt của các nhà tuyển dụng. 

  

25 14520554 MTT&TT CQUI 
Định hướng rõ ràng đối với từng ngành học cho 

sinh viên 
Network và System 

26 13520294 MTT&TT CQUI   Microservices 

27 13520870 MTT&TT CQUI 

- Kỹ năng soạn thảo email; 

- Tìm hiểu về thuế TNCN, BHXH, tự quyết toán 

thuế TNCN 

Mã độc trong thiết bị IoT 

28 14520079 MTT&TT CQUI   Lập trình web, quản trị mạng 
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29 14520249 MTT&TT CQUI 

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tự học hỏi, bổ 

sung kiến thứ. Đa phần sinh viên ra trường chỉ biết 

rất ít những kiến thức ngoài kiến thức ở trường, 

kiến thức ở trường cũng không nắm vững. 

Sinh viên hết năm 3 mà vẫn rất mơ hồ về nghề 

nghiệp sau này. 

Lập trình web, bảo mật web 

30 14520386 MTT&TT CQUI   

Lập trình với dữ liệu lớn, Hệ thống 

thông tin đa phương tiện, Trí tuệ nhận 

tạo, Blockchain,... 

31 15520950 MTT&TT CQUI   Lập trình ứng dụng di động 

32 14520423 MTT&TT KSTN   Lập trình  

33 13520044 MTT&TT CQUI 

Về các chính sách liên quan đến sinh hoạt công 

dân cuối khoá, các khoá học giao tiếp với người 

nước ngoài, các môn học nên cập nhật theo như 

cầu của doanh nghiệp 

Lập trình 

34 13520984 MTT&TT CQUI   
Kĩ sư hệ thống, kỹ sư mạng, hoặc cao 

hơn là devops 

35 15520731 MTT&TT CQUI CTĐT sát với thực tế hơn iot, web-app, AI 

36 15520041 MTT&TT CQUI   IOT, AI, Mobile, Web 

37 14520430 MTT&TT CQUI 

- Cải thiện về cơ hội việc làm cho SV khoa 

Mạng khi ra trường làm về network; 

- Cải thiện ngoại ngữ; 

- Định hướng nghề nghiệp cho SV. 

IOT + AI + BD 
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38 15520376 MTT&TT CQUI 

Em thấy ngành truyền thông và mạng máy tính 

dạy còn mông lung quá, giáo viên dạy hướng về 

bên quản trị mạng trong khi sinh viên ra 

trường phần lớn đi theo lập trình web vì vậy 

không có đủ kiến thức để vào đời, không biết 

quy trình phần mềm, nhưng thứ liên quan đến 

lập trình website thì được học sơ sài nên thành 

ra tụi em ra trường bị thua thiệt so với những 

sinh viên ngành khác. 

Fullstack, Back-End, Front-end dev, 

quản trị mạng 

39 14520043 MTT&TT CQUI 

Nếu được quay lại giảng đường, em mong 

muốn hiểu được ý nghĩa của từng môn học. 

Theo em, khi biết mục tiêu của môn học hướng 

tới thì sinh viên có thể tự học hỏi một cách chủ 

động hơn. 

Em nghĩ hiện tại là Bigdata, AI 

40 14520395 MTT&TT CQUI 

Cải thiện trình độ ngoại ngữ của sinh viên, chương 

trình đào tạo cần gần hơn với nghề nghiệp, đừng 

chung chung khái quát mà không chuyên sâu. 

Em học khoa HTTT, nếu chỉ học các 

môn theo chương trình, em nghĩ nghề 

nghiệp phù hợp là developer. 

41 13520738 MTT&TT CQUI 

Xây dựng mối liên kết với doanh nghiệp, thường 

xuyên tọa đàm, hội thảo, tour tham quan doanh 

nghiệp cho sinh viên có cơ hội cọ sát thực tế, từ đó 

các bạn sinh viên sẽ biết hướng đi và chuẩn bị tốt 

cho tương lai :) 

DEVOPS, SYSOPS, AIOPS, SECOPS 

42 14520325 MTT&TT CQUI 

Giới hạn lĩnh vực đào tạo của khoa mạng. 

Chương trình đào tạo của khoa đang rải rộng, 

không sâu. 

Devops, data: Xu huong nhung khong 

ben 

43 15520758 MTT&TT CQUI 

Môi trường học tập nên cho phép cơ hội tiếp xúc 

với thực tế nhiều hơn, gần gũi hơn với những công 

nghệ mà các doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng 

Dev, DevOps, Cloud 

44 15520260 MTT&TT CQUI   
Dev tuy nhiên thích theo Game 

Designer hơn 

45 13520899 MTT&TT KSTN   Cybersecurity & IoT 
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46 14520479 MTT&TT KSTN 

Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với môi 

trường doanh nghiệp nhiều hơn để biết được 

những kiến thức cần thiết khi làm việc. Các môn 

thực hành nên định hướng theo các framework 

được sử dụng phổ biến như Owasp, CIS, ... 

Cyber security, Big data, Risk 

assurance. 

47 13520260 MTT&TT KSTN 
Cập nhật thêm một số nội dung liên quan đến 

những công nghệ mới như AI, Blockchain,... 

CNTT được ứng dụng rộng rãi trong 

hỗ trợ học trực tuyến, các lĩnh vực về 

trí tuệ nhân tạo 

48 14520044 MTT&TT KSTN   Cloud computing 

49 14520574 MTT&TT KSTN 

Chương trình đào tạo nên có nhiều môn liên quan 

đến môi trường doanh nghiệp/ kinh nghiệm thực 

tế hơn 

Chuyên viên Bảo mật ATTT 

50 15520623 MTT&TT CQUI 

Học những kiến thức cơ bản được áp dụng thực tế 

doanh nghiệp hiện nay như docker, git, mô hình 

scrum, cách tổ chức code,v.v 

Bigdata, cloud, microservice, AI,v.v 

51 13520650 MTT&TT CQUI Cần cho sinh viên thực hành nhiều hơn. Big Data 

52 13520393 MTT&TT CQUI Đào tạo ngoại ngữ và nâng cao kỹ năng mềm Automation và AI 

53 13520692 MTT&TT KSTN 

Tổ chức nhiều hoạt động về CTF hoặc giới thiệu 

tới sinh viên những môi trường tự học cho sinh 

viên về an ninh mạng như Vulnhub, HackTheBox, 

Pentester Lab, Bug bounty, etc. Những môi trường 

này sẽ thực sự giúp các bạn sinh viên có điểm 

cộng khi đi làm ở môi trường thực tế. 

An Ninh Mạng 

54 14520542 MTT&TT CQUI 
Tập trung đào tạo vào kiến thức nền tảng thay vì 

chạy theo công nghệ, xu hướng. 

AI/ML, Big Data, Cloud, Distributed 

System 

55 14520294 MTT&TT KSTN 
Cần bổ sung các kiến thức cơ bản về chuyên 

ngành 
AI, ML 

56 11520296 MTT&TT CQUI 

Khoa cần cập nhật yêu cầu doanh nghiệp để thay 

đổi, cập nhật kiến thức phù hợp với nhu cầu thực 

tế. 

AI, IOT, Machine learning 
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57 15520612 MTT&TT CQUI 

Em có suy nghĩ trường cần tập trung mạnh vào 

lĩnh vực ngoại ngữ. Nâng cao chuẩn đầu ra anh 

văn,... bởi ngoại ngữ có ảnh hưởng rất lớn đến con 

đường sự nghiệp 

AI, Cloud, SRE 

58 13520894 MTT&TT KSTN   
AI, BigData, Devops, Site Reliability 

Engineer 

59 14520644 MTT&TT CQUI 

- Thêm các hoạt động sử dụng kỹ năng mềm, sử 

dụng các kỹ năng vào các hoạt động thực tế thay 

vì chỉ tổ chức hội thảo lý thuyết như hiện nay. 

- Khuyến khích sinh viên thành lập thêm các câu 

lạc bộ để sinh viên có nhiều cơ hội phát triển. 

- Trường dạy các kiến thức rất gần với nhu cầu 

thực tế nhưng vẫn còn thiếu thực hành. Có nhiều 

kiến thức khi đi làm rồi mới biết hay. Vì vậy 

trường nên tạo điều kiện để SV được va chạm và 

được truyền cảm hứng nhiều hơn nữa, đào sâu vấn 

đề và giải quyết vấn đề. 

- SV trường được đánh giá cao về tác phong và 

đạo đức nghề. Cần duy trì và phát huy vì đối với 

doanh nghiệp kỹ năng dễ cải thiện nhưng đạo đức 

thì rất khó. 

- Hệ thống phân tán; 

- Phát triển ứng dụng di động; 

- Ứng dụng đa nền tảng 

60 11520001 MTT&TT CQUI 

Tiếp tục cải thiện, tạo cơ hội cho sinh viên sớm 

tiếp xúc với môi trường làm việ thực tế để tăng 

kinh nghiệm và thúc đẩy tinh thần học hỏi. 

  

61 12520166 MTT&TT CQUI 
Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cần được nâng cao 

hơn nữa để bắt kịp công nghệ 
  

62 14520244 MTT&TT CQUI 

Mong trường/khoa có nhiều phương thức để sinh 

viên có cơ hội tiếp cận với doanh nghiệp, hiểu rõ 

các vị trí công việc cụ thể ở các công ty phù hợp 

với ngành sinh viên theo học. 
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63 15520953 MTT&TT CQUI 

Cần cải thiện việc giảng dạy bằng ngoại ngữ, thay 

đổi chương trình đào tạo đã lỗi thời. Cần hướng 

dẫn sinh viên làm việc có quy trình rõ ràng. Nên 

tăng việc thuyết trình, vấn đáp tiếng anh. 

  

64 14520791 MTT&TT CQUI 
Trường nên có thêm khoa về mảng kiểm thử 

phần mềm (Manual và Automation) 
  

65 15520716 CNTT CQUI cần bắt kịp xu hướng với doanh nghiệp web developer 

66 15520667 CNTT CQUI   Web + Mobile developer 

67 15520195 CNTT CQUI 

Mong trường liên kết thêm nhiều công ty, tạo cơ 

hội đào tạo, tìm kiếm việc làm cho sinh viên ngay 

cả đang theo học trên giảng đường. 

Tester, Developer 

68 14520322 CNTT CQUI 
Trang bị cho sinh viên kĩ năng mềm và kiến thức 

mới hơn để phù hợp xu thế 
quản lí 

69 15520061 CNTT CQUI Về CTĐT cần cập nhật thêm theo xu hướng mới. Lập trình web 

70 14520323 CNTT CQUI Dạy thêm sâu hơn về triển khai phần mềm Lập trình viên , tester 

71 13520482 CNTT CQUI Tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tập sớm   

72 15520288 KTPM CLC  
Xu hướng hiện tại là full-stack web 

developer, mobile; 

73 15520269 KTPM CQUI   Web, mobile 

74 14521085 KTPM CLC 

+ Chất lượng dạy và đào tạo tốt. 

+ Môi trường đào tạo tốt; 

+ Mở thêm phòng lap để sinh viên có thêm nhiều 

sinh viên được tham gia 

Web developer 

75 14520362 KTPM CLC   Thiết kế 

76 13520442 KTPM CLC   
Thêm các chương trình đào tạo kỹ 

năng mềm 

77 14520653 KTPM CQUI 

nên có nơi để giới thiệu chỗ cho sinh viên thực 

tập, dù tự bản thân tìm kiếm vẫn là chính, nhưng 

có thêm option để tìm kiếm thực tập 

System and Solution 

Architect/Engineering 
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78 13521033 KTPM CQUI   Software Engineer 

79 14521194 KTPM CLC 
Kết nối thêm nhiều doanh nghiệp, công ty để sinh 

viên dễ kiếm việc hơn 

Quản lý phần mềm, lập trình web, 

mobile, đồ họa 

80 12520111 KTPM CQUI   Phát triển phần mềm, Web, Game 

81 14521186 KTPM CLC 

Tăng cường các buổi chia sẻ và định hướng nghề 

nghiệp cho sinh viên. Đồng thời nâng cao chất 

lượng đào tào kết hợp ngoại ngữ 

Phân tích yêu cầu và phát triển phần 

mềm thỏa mãn người dùng 

82 15520749 KTPM CLC   
nghiên cứu và phát triển phần mềm, 

phân tích hệ thống. 

83 14520134 KTPM CQUI 

Chương trình đào tạo cần bám sát hơn vào căn 

bản, gốc rễ vấn đề, tránh hiện tượng chạy theo xu 

thế ở các môn chuyên ngành.  

Nghiên cứu chuyên sâu  

84 13520476 KTPM CQUI 

Môi trường học tập tốt hơn, đào sâu vào kiến thức 

nền tảng hơn(Ưu tiên), đồng thời định hướng cho 

sinh viên những xu hướng mới nhất để nhanh 

chóng tìm hiểu 

Mobile App, Web, BackEnd, Game 

85 15520846 KTPM CQUI 

Khoa nên điều chỉnh, sắp xếp cũng như lược bỏ 

bớt đi một số môn chuyên ngành có miền kiến 

thức trùng nhau 

Lập trình web với javascript 

86 12520245 KTPM CQUI   lập trình web và mobile 

87 13520862 KTPM CQUI 
Đưa nhiều bài tập thực tiễn doanh nghiệp vào 

giảng dạy 
Lập trình web và lập trình di động 

88 13520230 KTPM CQUI 

Mong các môn của trường được cập nhật giáo 

trình để bắt kịp với các công nghệ hiện tại (nhất là 

các tính năng mới của các ngôn ngữ lập trình phổ 

biến như Java, C#, C++, JavaScript...) hoặc các 

bài tập, đồ án yêu cầu chọn một trong các công 

nghệ mới để áp dụng. Giúp các bạn sinh viên củ 

động tìm hiểu hơn. 

Lập trình web (backend lẫn frontend) 
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89 14520010 KTPM CQUI 

Nhà trường cần giảm thiểu các hoạt động/ công 

việc yêu cầu phải có mặt tại trường để các bạn 

không phải bỏ làm để lên trường. 

Lập trình viên, phân tích thiết kế hệ 

thống, làm việc với trí tuệ nhân tạo 

hoặc dữ liệu lớn, mảng game cũng rất 

được ưa chuộng 

90 14520990 KTPM CQUI 

Cải thiện chất lượng món ăn ở căntin 

Phòng học, bàn ghế cho sinh viên đại trà cần 

được cải thiện 

Lập trình viên; 

Tester; 

Product Owner. 

91 14520872 KTPM CQUI   Lập trình viên mobile, web,... 

92 13520592 KTPM CQUI 

Trong việc tham gia sinh hoạt cuối khóa thì cần 

tạo điều kiện hơn cho các bạn năm cuối vừa học 

vừa làm. 

Lập trình viên 

93 13520226 KTPM CQUI   

Lập trình phần mềm. Theo ý kiến cá 

nhân là về làm application mobile sẽ 

áp dụng được nhiều với các kiến thức 

đã được học . 

94 15520199 KTPM CLC 

Môn thực tập doanh nghiệp nên do trường liên hệ 

sắp xếp trước, hỗ trợ được 100-200 sinh viên cũng 

được ạ, tổ chức đăng ký như đăng ký học phần, 

những sinh viên không tìm được slot do nhà 

trường tìm được, cũng nên được nhà trường quan 

tâm hơn, tư vấn cách thức apply vào công ty bất 

kỳ. 

Lập trình phần mềm fullstack, Phân 

tích dữ liệu, Xử lý ảnh, Kỹ sư trí tuệ 

nhân tạo, Kiểm thử, Lập trình giao 

diện, Lập trình Web. 

95 13520422 KTPM CQUI 
Tập trung đào tạo sâu vào một mảng thay vì cái 

nào cũng dạy nhưng ko sâu. 
Lập trình mobile,web,desktop 
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96 15520881 KTPM CLC 

Quy trình tốt nghiệp của một sinh viên để hoàn 

thành một khóa luận tốt nghiệp quá rườm ra. 

Thông tin về số tiền học phí gia hạn không 

được công bố sớm để sinh viên sắp xếp chuẩn 

bị. 

Kỹ sư phần mềm về Back end hoặc 

Front end giữa web hoặc giữa ứng 

dụng đều là sự lựa chọn tốt. Nhưng 

nếu muốn đổi mới, BA hoặc Product 

Owner là một nghề còn hứa hẹn nhiều 

hơn vì rất nhiều kiến thức tốt không 

chỉ liên quan đến IT mà còn là doanh 

thu, dòng tiền 

97 15520008 KTPM CQUI   Kỹ sư phần mềm 

98 12520135 KTPM CQUI 

Có nhiều buổi seminar do sinh viên tự tìm hiểu và 

giới thiệu, seminar bằng tiếng anh càng nhiều 

càng tốt. 

IoT, AI 

99 13520830 KTPM CQUI 

Hợp tác với nhiều doanh nghiệp về tổ chức hội 

thảo để các bạn sinh viên nắm bắt được xu thế, 

cũng như yêu cầu của các công ty đối với sinh 

viên mới ra trường, để các bạn có một sự chuẩn bị 

tốt hơn khi đi phỏng vấn.  

Embedded system, machine learning, 

AI.  

100 12520235 KTPM CQUI 

Cần có thêm các môn học đào tạo kiến thức về 

lập trình web cơ bản, giúp sinh viên tiếp cận dễ 

hơn các ngôn ngữ mới, công nghệ mới. Giảm 

tải những môn không cần thiết cho chuyên 

ngành. Ví dụ sinh viên không học chuyên 

ngành game nhưng phải học môn "Nhập môn 

phát triển game" với khối kiến thức quá nặng. 

Em nghĩ Front end Developer là phù 

hợp với những kiến thức và định 

hướng em đã học. 

101 14520034 KTPM CQUI 

Nên định hướng sinh viên theo 1 skill (front 

end, back end, java, .Net, Android, ios, 

React,...) khi vào học chuyên ngành, để lúc ra 

trường sẽ biết mình phù hợp với skill nào để 

theo đuổi chứ không phải lưỡng lự và vào làm 

thực tế sẽ phải training lại để cải thiện duy 

Developer, Tester, BA 
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nhất 1 skill phù hợp với project. 

102 14521039 KTPM CQUI cai thien wifi cho sinh vien developer 

103 14520986 KTPM CQUI 

Nhà trường cần dạy phù hợp hơn với định hướng 

của sinh viên, vd như em đi theo con đường ứng 

dụng di động mà có 1 môn nào đó như game hay 

web và yêu cầu môn đó quá cao thì em thấy hơi 

khó cho sinh viên 

Dev, BA, QC 

104 14520165 KTPM CQUI 

Nên cải thiện chương trình đào tạo của một số 

môn học không còn phù hợp với thực tế hiện nay, 

có thể miễn giảm các môn học để sinh viên có thời 

gian thực tập thực tế, tích lũy kinh nghiệm hơn là 

làm và nộp các đồ án môn học không có giá trị sử 

dụng sau này. 

Công việc liên quan lập trình 

(Backend, frontend,..) 

105 13520465 KTPM CQUI 
Mong nhà trường cải thiện chất lượng các phòng 

học tại dãy nhà C.  

Chuyên viên phát triển phần mềm, 

website. 

106 13520567 KTPM CQUI   Chuyển đổi số 

107 12520130 KTPM CQUI 
Cải thiện về cơ sở vật chất phòng học và thường 

xuyên update về giao trình, tài liệu hơn. 

Các vị trí Developer: Back-end, Front-

end, Fullstack, Mobile, Game,.... 

108 12520228 KTPM CQUI 
Bổ sung thêm nhiều kiến thức thực tiễn, kinh 

nghiệm làm việc ở môi trường chuyên nghiệp 
Blockchain, machine learning và iOT 

109 15520006 KTPM CLC   Áp dụng AI/ML vào trong phần mềm 

110 15520310 KTPM CLC   .NET 
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111 13520607 KTPM CQUI 

- Chương trình đào tạo: khá ổn, nhưng chưa 

đào sâu vào kiến thức chuyên môn, chưa tập 

trung vào những môn kiến thức ngành quan 

trọng như Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở 

dữ liệu. 

 

- Môi trường học tập hơi gò bó và thiếu sinh 

động, không có nhiều cuộc thi hoặc khoá học 

thêm về kiến thức thực tế, cập nhật kiến thức 

về những công nghệ mới (tất nhiên, kiến thức 

nền tảng vẫn là quan trọng nhất, nhưng nắm 

những kiến thức thực tế cũng rất quan trọng, ví 

dụ như CI-CD, devops, linux...) 

- Software engineer 

112 14521023 KTPM CQUI 

- Thực tập không được thuận tiện lắm. Em muốn 

có rõ ràng về thực tập công ty nào đúng yêu cầu 

của trường. Gặp khó khăn trong việc mình đi thực 

tập cuối cùng công ty này không phù hợp.  

-   

113 15520626 KTPM CQUI 

Các môn học ngành Kỹ thuật phần mềm nên chú 

trọng vào việc rèn luyện kiến thức và kỹ năng 

chuyên môn cho sinh viên hơn thay vì chỉ chú 

trọng vào đồ án môn học. 

  

114 14521187 KTPM CLC Cải thiện về wifi và trang đăng ký học phần   

115 14520870 KTPM CLC 

Cách tổ chức các hoạt động đào tạo, quản lý SV, 

đăng ký học phần, các hệ thống quản lý/ hỗ trợ 

cần chuyên nghiệp hơn 

  

116 14520389 KTPM CLC 
Tạo nhiều cơ hội để tiếp xúc với môi trường làm 

việc thực tế 
  

117 14520754 KTPM CQUI Cập nhật giáo trình   

118 14520296 KTPM CLC Làm nhiều hơn các dự án thực tế   

119 14520761 KTPM CQUI CTĐT   
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120 13520490 KTPM CLC 

Chương trình đào tạo của khoa nên kết hợp với 

khoa khác để mở thêm các môn tự chọn khác 

ngành 

  

121 14520495 KTPM CQUI 

Cải thiện: 

Các nội dung khoá học về OOP, Design Pattern, 

Operating System có thể đi sâu hơn, nói về các 

ứng dụng thực tế và cách apply những thứ trên. 

Giảng viên có thể dạy bằng tiếng anh. 

  

122 14521073 KTPM CQUI     

123 14521032 KTPM CQUI 

Sinh hoạt: nếu có thể thì trường nên có nhiều các 

hoạt động đòi hỏi tham gia của tập thể hơn để các 

bạn chung 1 lớp hoặc khác lớp có cơ hội gặp gỡ 

và tiếp xúc nhiều hơn. 

  

124 14520764 KTPM CQUI Nên cải thiện cơ sở vật chất phòng học   

125 13520017 KTPM CLC 

Chương trình đào tạo có thể tập trung nhiều hơn 

nữa về khả năng tự nghiên cứu và cách thức giải 

quyết vấn đề. Theo em đây là hai kĩ năng rất quan 

trọng ở bất cứ môi trường làm việc nào. 

  

126 15520438 KTPM CLC 

Hiện tại trường đang thực hiện khá tốt về các mặt 

như môi trường học tập, sinh hoạt. Tuy nhiên em 

muốn góp ý về CTĐT là nên tăng cường các môn 

chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh nhiều hơn, giúp 

sinh viên hiểu các thuật ngữ chuyên ngành bằng 

tiếng Anh nhiều hơn. Ngoài ra, về phần thực tập 

doanh nghiệp, trường có thể hỗ trợ nhiều hơn cho 

sinh viên khi xin thực tập tại các doanh nghiệp, ví 

dụ như cập nhật trạng thái đã được nhận thực tập 

chưa sau 1 tháng bắt đầu môn học. Nếu sinh viên 

vẫn chưa được nhận, trường có thể giới thiệu cho 

sinh viên nơi thực tập. Các phần còn lại, theo em 

trường đã và đang thực hiện khá tốt. 
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127 14520565 KTPM CQUI Cải thiện hơn về chương trình dạy học   

128 12520136 KTPM CQUI môi trường học tập   

129 13520285 KTPM CLC 

Em mong muốn khoa có thể đẩy mạnh việc tổ 

chức các cuộc thi, phong trào về học thuật, lập 

trình (như GameUIT Hackathon ngày xưa) để tạo 

môi trường cho các bạn sinh viên có cơ hội cọ xát, 

học hỏi lẫn nhau nhằm nâng cao thêm kiến thức & 

kinh nghiệm làm việc nhóm & dự án thực thụ 

Về chương trình đào tạo, em mong khoa có thể 

theo dõi, bám sát các nhu cầu hiện tại của thị 

trường để cập nhật, điều chỉnh giáo án chương 

trình cho phù hợp 

  

130 12520048 KTPM CQUI Thực hành nhiều hơn   

131 12520063 KTPM CQUI 

Trường, khoa nên tổ chức thêm nhiều lớp học kĩ 

năng mềm như trình bày trước nhiều người, kĩ 

năng phỏng vấn, kĩ năng viết CV.... 

  

132 12520406 KTPM CQUI chương trình giảng dạy   

133 11520672 KTPM CQUI CTĐT cần sát với thực tiển hơn   

134 09520285 KTPM CQUI 
Chương trình đào tạo: Lược bớt một số môn đại 

cương. 
  

135 12520386 KTPM CQUI Giảm bớt chương trình đại cương   

136 13520450 KTPM CLC CTĐT, sinh hoạt, kiến thức thực tiễn,...   

137 13520690 KTPM CLC 

Đào tạo sâu hơn những môn chuyên ngành, để 

giúp sinh viên có thể sử dụng nó để làm việc sau 

này. Ngoài ra, chương trình tiếng anh nên chú 

trọng vào giao tiếp, thực hành trên lớp, thi vấn đáp 

để sinh viên tự tin giao tiếp hơn khi ra trường. 

  

138 12520252 KTPM CQUI Đào tạo kĩ năng mềm   

139 12520034 KTPM CQUI Chương trình đào tạo.   

140 11520425 KTPM CQUI Bỏ bớt các môn đại cương như Toán, Lý,...   
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141 14520582 KTPM CQUI CTĐT   

142 12520053 KTPM CQUI 
Tăng cường thêm các chương trình rèn luyện kỹ 

năng mềm, khả năng ứng xử, định vị bản thân 
  

143 13520348 KTPM CLC Tiếng anh, tiếng nhật   

144 14520404 KTPM CQUI 

Khoa hiện có Clb GameUIT nhưng không có tác 

dụng lắm. Em cho rằng cần quản lý tốt hơn, sinh 

hoạt clb, tổ chức training, offline. Nếu nhà trường 

thiếu nhân lực thì có thể liên hệ cộng tác với cựu 

sinh viên của khoa, đặc biệt là những người có 

nhiều năm chuyên môn lập trình game, có kinh 

nghiệm training. 

  

145 125202598 KTPM CQUI 

Các kỹ năng doanh nghiệp CẦN mà các bạn sinh 

viên mới ra trường thường THIẾU: kỹ năng giải 

quyết vấn đề, làm việc nhóm, git flow, proactive 

in suggestion. 

  

146 14520777 KTPM CQUI 

Chương trình đào tạo giữa học và làm còn nhiều 

khác biệt. Mục đích chính vẫn là để sinh viên có 

việc làm sau tốt nghiệp, vậy nên có 1 số môn chia 

sẻ về kinh nghiệm đi làm thực tế 

  

147 10520516 KTPM CQUI 

Khoa cần định hướng cho sinh viên phát triển kỹ 

năng ở những đồ án lớn xuyên suốt học kỳ thay vì 

nhiều đồ án nhỏ khác nhau, qua đó sẽ giúp sinh 

viên có những đồ án chất lượng cao do đủ thời 

gian thực hiện 

  

148 12520492 KTPM CQUI 
Cho sinh viên thực tập nhiều và đồ án mang tính 

thực tế nhiều hơn 
  

149 14520235 KTPM CQUI 
Mong khoa ngày càng nâng cao chất lượng giảng 

dạy  và các câu lạc bộ học thuật 
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150 13520103 KTPM CLC 

Chất lượng giảng dạy: giảm lý thuyết và tăng tính 

ứng dụng thực tế trong từng khóa học. Các đồ án 

tốt nghiệp cần tạo giá trị mới cho nhà trường 

(nghiên cứu, bài báo) hoặc ứng dụng thực tiễn 

trong doanh nghiệp. 

  

151 12520042 KTPM CQUI 

Để các bạn dễ dàng tiếp cận và có nhận việc làm 

dễ hơn nên nâng mức toeic đầu ra lên 500. Tổ 

chức nhiều buổi seminar, webinar và workshop 

hơn! 

  

152 13520969 KTPM CQUI Phổ cập những công nghệ mới   

153 13520898 KTPM CQUI 

Cơ sở vật chất tốt hơn tạo cảm hứng cho sv, chỗ 

sinh hoạt học nhóm tạo điều kiện cho các bạn gặp 

nhau. 

  

154 13520974 KTPM CQUI 

CTĐT: giảm bớt các môn lý thuyết, đại cương 

không liên quan tới chuyên ngành. 

Chú trọng vào việc định hướng cho sinh viên biết 

họ thực sự thích cái gì, áp dụng CNTT vào ngành 

nghề nào (FinTech, HRTech, ...) hơn là cứ dạy tập 

trung vào các ngôn ngữ. 

  

155 13520769 KTPM CQUI Đồ án nên thực tiễn hơn   

156 13520540 KTPM CQUI 
Có thêm nhiều môn học chuyên sâu hơn về từng 

hướng phát triển (Mobile, Frontend, Backend) 
  

157 13520142 KTPM CQUI Đào tạo kỹ năng mềm nhiều hơn   

158 13520505 KTPM CQUI 
môi trường học tập, chương trình đào tạo sát thực 

tế 
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159 13520775 KTPM CQUI 

Ngoài những kiến thức nền cơ bản lập trình thì 

trường nên linh hoạt đưa vào các nội dung cập 

nhật mới về công nghệ thiết yếu mà thị trường 

đang săn đón (ví dụ đối với web thì nên đưa vào 

các công nghệ như Vue, Angular, React). Ngoài 

ra, đối với các đồ án nhóm thì cần đưa vào các nội 

dung như trong 1 project thực tế như phân tích 

task, phân rã task, chia task, estimate time... và 

thực hành trên các tool như jira, trello. Như vậy 

sinh viên ra trường sẽ có cơ hội việc làm cao hơn 

và các doanh nghiệp cũng không cần phải đào tạo 

lại nhiều.  

Về khoa CNPM thì nên chia nhỏ chuyên ngành 

hơn nữa (ví dụ thay đổi từ 2 chuyên ngành [Game, 

Phần mềm] thành [Game, Web, Mobile, Data, 

Machine learninng] hoặc nhiều hơn nữa) để sinh 

viên có thể học chuyên sâu hơn một thứ, là một 

cách để sinh viên ra trường nắm chắc hơn cơ hội 

việc làm. 

  

160 13520541 KTPM CQUI 
CTĐT chưa sát với yêu cầu hiện tại của doanh 

nghiệp 
  

161 12520420 KTPM CQUI Chương trình đào tạo sát thực tế hơn   

162 13520231 KTPM CQUI 
Các đồ án môn học nên có các chủ đề sát với thực 

tế hơn. 
  

163 13520071 KTPM CQUI Nâng cao việc giảng dạy anh văn   

164 13520872 KTPM CQUI 
Kỹ năng nghề nghiệp, cách làm việc với quy trình 

phát triển phần mềm 
  

165 13520618 KTPM CQUI Chương trình đào tạo   

166 13520086 KTPM CQUI môi trường học tập   
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167 13520301 KTPM CQUI 

Các đồ án cần bám sát thực tế hơn, chia sẻ kinh 

nghiệm môi trường làm việc thực tế nhiều hơn cho 

sinh viên. Tạo điều kiện khuyến khích sinh viên 

thực tập tại công ty công nghệ ngay từ đầu năm 3 

để có cái nhìn về môi trường làm việc văn hóa 

công ty, đưa ra so sánh đánh giá về kiến thức tại 

trường và những gì làm thực tế, giúp định hướng 

con đường phát triển sau này. 

  

168 13520844 KTPM CQUI Tổ chức nhiều cuộc thi học thuật   

169 13520801 KTPM CQUI 
Thiết kế lại chương trình học phù hợp hơn với 

công việc thực tế 
  

170 13520636 KTPM CQUI 

Em mong muốn CTĐT được cập nhật liên tục để 

sát với những công nghệ đang được sử dụng tại 

các công ty hơn. Hi vọng cơ sở vật chất cũng tốt 

hơn khi em còn học tại trường. 

  

171 13520822 KTPM CQUI 
Nên cho sinh viên tiếp cận thêm với các ngôn ngữ 

lập trình phổ biến, hiện đại (javascript, python, ...). 
  

172 13520776 KTPM CQUI 

Bài tập, đồ án nên cập nhật sử dụng công nghệ mà 

nhiều doanh nghiệp đang dùng. (Bắt kịp công 

nghệ với doanh nghiệp thì khởi đầu thuận lợi hơn) 

  

173 13520036 KTPM CQUI 

Nên học môn thực tập doanh nghiệp sớm hơn, có 

thể học nhiều lần như những ngành khác. Ngay từ 

năm 2 có thể có sinh viên đi thực tập để tiếp thu 

kinh nghiệm. 

  

174 13520451 KTPM CQUI Cải thiện toàn bộ quy trình đào tạo   

175 11520431 KTPM CQUI 
Chương trình đào tạo thiếu màu sắc KTPM", thiếu 

định hướng 
  

176 13520349 KTPM CQUI Đi thực tế nhiều hơn   
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177 11520122 KTPM CQUI 

Có thêm nhiều clb học thuật để sinh viên có thể 

cải thiện kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng 

mềm. Có nhiều cuộc thi hoặc cơ hội để sinh viên 

giao lưu với các anh chị khóa trên cũng như doanh 

nghiệp. 

  

178 12520479 KTPM CQUI môi trường học   

179 13520590 KTPM CQUI Cơ sở vật chất   

180 13521035 KTPM CQUI 

Cần ngôn ngữ lập trình theo xu hướng hiện nay 

với tư duy lập trình và chú trọng tiếng anh viết, 

nói hơn. 

  

181 13520799 KTPM CQUI Môi trường học tập   

182 12520333 KTPM CQUI 
phân loại: FE BE or AI,... đào tạo thêm các môn 

học đang trend trên thị trường 
  

183 13520437 KTPM CQUI Làm những đồ án liên quan đến thực tế   

184 15520161 KTPM CQUI 
Nâng cấp phòng máy, thêm máy tính hệ điều hành 

macOS 
  

185 12520353 KTPM CQUI Làm project thực tế càng sớm càng tốt   

186 11520326 KTPM CQUI 
Tạo môi trường cho sinh viên có thể làm quen với 

công việc ngoài thực tế 
  

187 13520836 KTPM CQUI 
Thông báo rải rác trên khá nhiều trang 

web(daa.uit.edu.vn, ctsv.uit.edu.vn, forum.uit.....) 
  

188 13520137 KTPM CQUI 

Trong thời gian em học tại trường thì môn "Lập 

trình Web" và môn "Mẫu thiết kế" là 2 môn tự 

chọn. Bản thân em nhận thấy rằng nhà trường nên 

bắt buộc đối với 2 môn này vì kiến thức 2 môn 

này là rất quan trọng khi đi làm. 

  

189 13520058 KTPM CQUI 
Liên kết với nhiều doanh nghiệp tốt hỗ trợ thực 

tập cho sinh viên 
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190 15520778 KTPM CQUI 

mong nhà trường cải thiện và cập nhật chương 

trình học. công nghệ thông tin là một ngành luôn 

biến đổi, nên dạy cho các sinh viên các kiến thức 

mới, thực dụng hoặc ít nhất giới thiêu về chúng 

  

191 15520396 KTPM CLC 

Dạy tiếng anh gắt gao vào, nâng chuẩn đầu ra lên. 

Thấy CLC mà mặt bằng tiếng anh của SV yếu 

qúa. Nhiều môn bảo dạy bằng tiếng anh nhưng 

vẫn dạy tiếng việt cho SV dễ hiểu 

  

192 13520921 KTPM CQUI 
Cần nhiều hơn những buổi giao lưu và chia sẽ 

kinh nghiệm. 
  

193 15520203 KTPM CQUI 
Chương trình đào tạo một số môn đại cương 

còn nhẹ và đề kiểm tra không áp lực. 
  

194 15520065 KTPM CLC 

Hạn chế các ngày học trên trường để tăng thêm 

tính tự học của sinh viên. Kĩ năng quan trọng nhất 

của ngành lập trình là khả năng tự đọc tài liệu và 

tự học, tự phát triển. Hạn chế độ khó của các môn 

ngoài như các môn chính trị để sinh viên tập trung 

hơn vào các môn chính. Thêm các hoạt động các 

cuộc thi như Hackathon, các năm trước thấy nhiều 

nhưng các năm nay lại không. 

  

195 15520613 KTPM CLC 

Mình thấy đa phần các công việc dễ tìm và thu 

nhập ổn định nằm ở web. Với các công nghệ đã 

học ở KHOA CNPM mình mong là khoa mau 

chóng update thêm các ngôn ngữ, cũng như các 

web framework mới vào trong việc dạy học, để 

sinh viên có thể có đủ kiến thức nền để đi thực 

tập và làm việc dễ dàng hơn 
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196 13520347 KTMT CQUI 
Tổ chức định hướng về phát triễn công nghệ thông 

tin theo sở thích sinh viên. 
Xu hướng về lập trình web 

197 13520300 KTMT CQUI 

Trường cần định hướng về nghễ nghiệp rõ ràng 

hơn cho sinh viên, cần cho sinh viên năm nhất đi 

tiếp xúc doanh nghiệp sớm để sinh viên thấy rõ 

được ngành nghề phù hợp với mình hơn trong 

tương lai, và cần hỗ trợ những bạn có ý định 

chuyển ngành, để sau này không xảy ra tình trạng 

kỹ sư/ cử nhân đi làm trái ngành. 

 

Khoa cần đưa những môn chuyên ngành cho sinh 

viên tiếp cận sớm hơn và sâu hơn để sinh viên 

nắm được định hướng nghề nghiệp sớm nhất trước 

khi đi thực tập và nắm được xu hướng việc làm 

thực tế của ngành mình theo học 

Xu hướng ngành KTMT theo em là về 

mảng IoT và automative là nhiều theo 

thị trường lao động hiện nay. 

 

Còn về mảng vi mạch ở Việt Nam hầu 

như em thấy không có việc làm, khá 

nhiều bạn tốt nghiệp loại khá và giỏi 

vẫn phải bỏ ngành để đi kiếm việc bên 

mảng khác.  

198 14520218 KTMT CQUI 

Mong muốn Khoa KTMT cho sinh viên tiếp cận 

sớm hơn nữa về những mảng kiến thức khác ở môi 

trường làm việc thực tế. 

Thiết kế Vi Mạch 

 

Lập trình Nhúng 

199 15520490 KTMT CLC   Thiết kế vi mạch 

200 13520310 KTMT CQUI   Robot, lập trình thiết bị 

201 14520734 KTMT CQUI 

Em học lớp KTMT2014 tụi em ít được định 

hướng về ngành thiết kế vi mạch, mong thầy cô 

quan tâm hơn. 

Physical Design + AI + machine 

learning 
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202 14520804 KTMT CQUI 

- Chương trình đào tạo: 

+ Cần phân bố điểm học phần hợp lý cho các 

môn học có đồ án lớn, vì đồ án mất nhiều thời 

gian làm và nghiên cứu hơn là học cho cuối kỳ. 

Đa số các học phần toàn phân bố điểm cuối kỳ 

cao hơn điểm thực hành và đồ án. 

+ Cần tổ chức/bổ sung các môn học bám sát 

thực tế ở ngoài làm. Đa số mọi người trong 

khoa KTMT nói chung và các ngành khác nói 

riêng đều chưa định hướng được thực tế ngành 

mình sau này ra làm gì. Vì vậy đa số môn thực 

tập doanh nghiệp các bạn toàn làm về web. 

Một phần cũng vì vào web dễ ra đào tạo hơn 

nhưng mặt khác cũng vì chưa rõ về định hướng 

tương lai của các bạn ấy. 

- Môi trường học tập: Cần bổ sung thêm một 

trang cập nhật các sự kiện, seminar tổ chức ở 

ngoài. Bên cạnh đó mong trường tạo điều kiện 

cho sinh viên được tham gia các chương trình 

đó nếu có phí tham dự 

Nhúng, Driver, Linux 

203 12520108 KTMT CQUI 

Môi trường học tập cho hệ ĐHCQ đại trà cần 

được giảm số lượng sinh viên trong 1 phòng 

học. 

Nhúng embedded C và C++  

204 15520306 KTMT CLC 
-Trường nên bổ sung mấy bình nước uống ở các 

tầng tòa E 
lập trình viên 

205 13520120 KTMT CQUI 
Môi trường học tập: Sinh viên được thảo luận hơn 

là chỉ học kiến thức khi lên lớp 
Lập trình sử dụng Java  

206 12520068 KTMT CQUI 
Cần nâng cao chất lượng phòng thực hành, mạng 

wifi ở trường 
Lập trình nhứng, IOT,  
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207 13520033 KTMT CQUI 

Cải thiện cơ sở vật chất tốt hơn ; 

Cần thực hành nhiều hơn lý thuyết; 

Dạy Các môn học cần sát với thực tế đi làm. 

lập trình nhúng, IoT 

208 15520663 KTMT CQUI   Lập trình nhúng 

209 15520977 KTMT CLC 

Thêm nhiều buổi seminar giới thiệu việc làm; 

Các lớp training kỹ năng chuyên môn; 

Các buổi tham quan công ty thực tế 

Kỹ sư lập trình 

210 13520504 KTMT CQUI   Kĩ sư 

211 14520810 KTMT CQUI 

Nên cho học sinh thực hành nhiều hơn ở khoa 

KTMT.  

Đồ án với số lượng SV không quá nhiều vì sẽ khó 

đánh giá được sinh viên, cũng như sinh viên sẽ 

không học được nhiều 

IoT 

212 14520418 KTMT CQUI 

Dạy thêm Linux nhúng cho chuyên ngành hệ 

thống nhúng khoa KTMT 

Phần thực hành các môn học còn khá dễ 

Các phòng học ở nhà C cần được nâng cấp, làm 

sạch (thay gạch lót sàn, sơn tường) 

IoT 

213 12520772 KTMT CQUI 

Các phòng thực hành em nghĩ nên có trang bị máy 

tốt hơn, vì lúc thực hành hay thi đôi khi các máy 

thường hay bị đơ luôn. 

Hệ thống nhúng và vi mạch 

214 14521198 KTMT CQUI 
Nên có nhiều bài thực hành đối với các môn 

chuyên ngành. 

Hardware Design có thể nói là xu 

hướng phù hợp với ngành em đã học 

215 13520901 KTMT CQUI 

Hy vọng trường/Khoa sẽ tập trung giảng dạy 

cho sinh viên về mặt thực tế nhiều hơn so với lý 

thuyết. Cần giải thích và định hướng cho sinh 

viên những kiến thức, việc làm mà sinh sẽ phải 

làm để từ đó cho sinh viên cảm giác thích thú, 

cảm hứng trong việc học tập. 

Embedded System 
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216 14520555 KTMT CQUI   

- Embedded Software Developer, 

Android Developer(optional); 

- Embedded Linux, hiện nay nhu cầu 

về việc làm cho vị trí Embedded Linux 

khá cao, tuy nhiên trong khi đó các 

kiến thức được dạy ở trường hầu như 

rất ít hoặc không có nhiều về lĩnh vực 

này 

217 13520832 KTMT CQUI 

Dạy kiến thức phù hợp với nhu cầu tuyển dụng 

của công ty. 

Liên kết với doanh nghiệp để đào tạo phù hợp với 

nhu cầu của doanh nghiệp hiện tại. 

Công việc về lập trình nhúng và thiết 

kế vi mạch. 

218 14521044 KTMT CQUI Nên gắn kết sinh viên nhiều hơn Coder 

219 12520370 KTMT CQUI Tập trung đào tạo vào những môn học cần thiết Bảo mật và Cloud 

220 14520882 KTMT CQUI 
Dạy các môn học bằng tiếng anh và giảm tín chỉ 

các môn Tư tưởng HCM, mac-lenin 
automotive-AUTOSAR 

221 14520727 KTMT CQUI 

Nhà trường nên tạo điều kiện giao lưu công nghệ 

với các khoa để mở rộng kiến thức cũng như hiểu 

biết về nhiều lĩnh vực hơn cho Sinh Viên 

AI, Block Chain, Big Data đang là xu 

thế và có thể ứng dụng cả phần mềm 

cũng như hỗ trợ phần cứng. 

222 12520685 KTMT CQUI 

Tổ chức định hướng nghề nghiệp khi các sinh viên 

ở năm 2 để các em có thể lựa chọn nghề nghiệp 

hoặc chuyển nếu cần; 

Giảm những môn không cần thiết, không phù hợp 

thực tế; 

Cần tăng trình độ tiếng anh, tạo hội nhóm học 

tiếng anh vừa tăng khả năng đọc viết và tăng khả 

năng thuyết trình. 

  

223 14520444 KTMT CQUI 
Nên bám sát thực tiễn để sinh viên không bỡ ngỡ 

khi làm việc thực tế 
  



46  

224 14520492 KTMT CQUI 

Nâng cao công tác hướng nghiệp. Tích cực đẩy 

mạnh giảng dạy chuyên ngành ứng dụng thay vì 

đại cương 

  

225 14520992 KTMT CLC 

Nhà trường nên triển khai đào tạo không ngành, 

tức 2 năm đầu học đại cương cho toàn khoá, đến 

năm 3 sinh viên chọn ngành và chuyên ngành, có 

thể một sô học sinh cấp 3 chọn công nghệ thông 

tin làm ngành học nhưng chưa hiểu rõ các ngành 

của công nghệ thông tin. Sau 2 năm học đại cương 

thì các bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với môi 

trường đại học và có nhiều căn cứ hơn để quyết 

định ngành theo học. 

  

226 14520343 KTMT CQUI 

Giảm bớt chương trình đại cương, Chương trình 

tập trung ở các môn chuyên ngành và chia thời 

gian nhiều hơn để thực hành labs 

  

227 14521092 KTMT CLC 

Đề xuất nhiều project môn học hơn để làm 

quen với xu hướng công nghệ bà thực tế công 

việc. 

 

Chấm điểm đồ án nhóm nghiêm ngặt hơn  

  

228 13520346 KTMT CQUI 
Cần cập nhật CTĐT, nội dung của tất cả các môn 

học theo các yêu cầu của doanh nghiệp.  
  

229 14520774 KTMT CQUI 
Khoa cần có thêm môn học về cách test sản phẩm, 

các cách quản lý code như SVN, github 
  

230 13520680 KTMT CQUI 

Em thấy bây giờ muốn có một việc làm tốt thì 

ngoại ngữ là 1 cái không thể thiếu và nên xác 

định tư tưởng cho sinh viên từ lúc đầu. Em làm 

trái ngành vì ngoại ngữ tệ và đi phỏng vấn chuyên 

ngành thì yêu cầu ngoại ngữ là nhiều, vấn đề 
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chuyên môn chỉ tập trung những môn cơ sở như 

nhập môn mạch số, luận lí số. Còn việc làm trái 

ngành thì môn cơ sở dữ liệu, lập trình cơ bản, 

nhập môn mạng là những môn bổ ích nhất. Nên có 

số tín chỉ và thời gian bồi dưỡng những môn cơ sở 

thật tốt, đối với những môn cơ bản như mac lê nin, 

tư tưởng nên làm những khóa hoạt động cuối khóa 

hoặc đầu khóa phù hợp với sinh viên như tư tưởng 

việc làm, tư duy, cống hiến cho đất nước chứ 

không nên làm một môn học vì nó chỉ mang tính 

chất đối phó và phí đi kinh phí của trường và em 

thấy những hoạt động đó khá là bổ ích. Em chân 

thành cảm ơn thầy cô, nhà trường đã tạo điều kiện 

học tập và truyền đạt kiến thức cho em trong suốt 

quá trình học tập. 

231 14520935 KHMT CQUI   

Xu hướng về Machine Learning, Deep 

Learning rất phù hợp với ngành Khoa 

học Máy tính 

232 14520075 KHMT CQUI 

Đầu tư vào các trang thiết bị thực hành trong 

các phòng lab. Giảng viên cần chia sẻ kinh 

nghiệm thực tế làm việc tại doanh nghiệp nếu 

có thể, giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp 

sau này. 

Software Engineer, Data Engineer, 

Data Scientist. 

233 14520994 KHMT CQUI Liên kết hơn nữa với các Doanh nghiệp Phát triển phần mềm 

234 11520447 KHMT CQUI 

Cơ sở vật chất; cần giới thiệu nhiều cơ hội nghề 

nghiệp phù hợp với các ngành chuyên sâu của 

Khoa Học Máy Tính. 

Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu giải 

pháp giải quyết các vấn đề hiện đại. 

235 12520103 KHMT CQUI 
Mong muốn tạo điều kiện tốt hơn về ngoại ngữ để 

tốt nghiệp, hiện tại đi làm vẫn chưa có bằng 

Ngành học là kiến thức cơ sở nền tảng 

từ đó dễ nắm bắt công việc hiện tại 

hơn. Công việc hiện tại chỉ dùng SQL 
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ở mức độ trung bình 

236 13520445 KHMT CQUI   Lập trình ứng dụng 

237 16520548 KHMT CQUI   Kỹ sư phát triển thuật toán 

238 13520663 KHMT CQUI   
IT rất tốt nhất là về trí tuệ nhân tạo. 

Rất có ích trong ngành tự động hóa 

239 13520695 KHMT CQUI Về Chương trình đào tạo 
IoT, ERP, Computer Vision, Robot, 

Machine learning... 

240 13520497 KHMT CQUI 

-Cố vấn học tập nên quan tâm nhiều hơn đến 

các sinh viên rớt môn, giúp các bạn thiết kế 

TKB từng học kỳ hiệu quả, giới thiệu sơ lược 

về mục đích và nội dung các môn học mới giúp 

các bạn sinh viên ĐKHP chính xác hơn. 

-Nhà trường cần tổ chức các hoạt động để định 

hướng lại, khích lệ các sinh viên có nguy cơ trễ 

hạn. 

-Nhà trường nên tạo nhiều hoạt động kiếm ĐRL 

cho sinh viên nhiều hơn nữa có lợi cho xã hội và 

việc học tập của các bạn. 

Data Scientist, Machine Learning 

Engineer 

241 15520148 KHMT CNTN   Data Science 

242 14520379 KHMT CQUI Gắn thêm quạt ở phòng học dãy nhà C AI, machine learning, Data analysis 

243 15520903 KHMT CQUI   AI, lập trình c#, game 

244 14521102 KHMT CQUI   AI, Computer vision 

245 14520336 KHMT CQUI 

Cần giúp các bạn hình thành cụ thể và chi tiết về 

công việc tương lai để giúp xác định rõ hướng đi 

phát triển trong ngành nghề 

AI 

 

Data Science 

246 15520222 KHMT CQUI 

Em nghĩ trường nên dạy thêm nhìu lớp anh văn/ 

tiếng Nhật làm môn tự chọn, ra trường gặp dùng 

ngoại ngữ khá nhiều 

AI engineering, web 

247 15520510 KHMT CQUI   AI 
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248 15520465 KHMT CQUI   AI 

249 14520680 KHMT CQUI 

- Nâng cao chuẩn đầu ra ngoại ngữ; 

- Nội dung các môn học có tính cập nhật, thực 

tiễn; 

- Nội dung đồ án có tính thực tiễn, và vận dụng 

sâu các kiến thức đã học, cũng như khả năng tự 

tìm hiểu được nhiều kiến thức bên ngoài để áp 

dụng cho đồ án; 

- Tăng tỉ lệ đánh giá cho phần đồ án và thực 

hành. 

- Software Engineer (Web, C/C++, 

Java, .NET); 

- Machine Learning Engineer; 

- Data Scientist; 

- Big Data Engineer. 

250 15520512 KHMT CNTN 

- Trường/Khoa cần cải thiện thêm mối gắn kết 

giữa giáo viên - sinh viên, nếu được có thể để giáo 

viên dạy chuyên ngành làm cố vấn học tập của lớp 

và họp lớp thường xuyên hơn. 

- Thêm các bài tập thực tế, áp dụng hình thức bài 

tập như khóa học Machine Learning của Andrew 

Ng. 

- ML/AI và các ngành làm việc có liên 

quan đến data (data engineer, big 

data,...). 

251 14520548 KHMT CQUI 
Các đồ án không nên bắt sinh viên ghi ra đĩa CD 

nữa 
  

252 13520480 KHMT CQUI 
Cải thiện các giờ học thực hành, thầy cô hời hợt 

giao bài rồi để đó. 
  

253 14520904 KHMT CQUI 

Phần lớn công việc là học sử dụng những thứ có 

sẵn, dòi hỏi khả năng tự học. Nên đi thực tập sớm 

để có cái nhìn sơ bộ về công việc của từng bộ 

phận, từ đó chọn hướng đi từ sớm 

  

254 14520478 KHMT CNTN 

Tạo nhiều cơ hội cho sinh viên nghiên cứu khoa 

học hơn, tạo một môi trường nghiên cứu năng 

động, nhiều ý tưởng, nhiều bài báo khoa học chất 

lượng 
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255 15520659 KHMT CNTN 

Mong muốn giảng viên quan tâm hơn đến sinh 

viên; Bên cạnh đó cho sinh viên được làm với 

những đồ án chuyên ngành sớm; Hướng dẫn, thúc 

đẩy sinh viên thi các chứng chỉ phù hợp với 

chuyên ngành của mình. 

  

256 15520052 KHMT CQUI 

Nên yêu cầu  phải đạt chuẩn toiec đầu ra khi tham 

gia KLTN. Có nhiều không gian trao đổi và học 

tập về AI/ML. 

  

257 13520828 KHMT CNTN Cải thiện chương trình đào tạo   

258 15520975 KHMT CQUI 

Tiếp xúc nhiều với doanh nghiệp, tạo nhiều điều 

kiện và thời gian hơn để sinh viên có thể tiếp xúc 

làm việc với nhiều môi trường doanh nghiệp, tổ 

chức khác nhau. 

  

259 15520868 KHMT CQUI Lắp thêm quạt và điều hòa   

260 14520944 KHMT CQUI Làm bài tập nhiều hơn nữa   

261 15520580 KHMT CQUI Điều chỉnh môn học phù hợp với công việc.   

262 13520277 KHMT CQUI 
CTĐT  và nhất là đồ án môn học cần thấy được 

ứng dụng thực tế 
  

263 14520772 KHMT CNTN Khai thác dữ liệu, Xử lý ảnh, Máy học    

264 14520431 KHMT CQUI 
Sinh viên trường khá thụ động nên tổ chức nhiều 

hoạt động ngoại khóa,câu lạc bộ hơn nữa.  
  

265 15520691 KHMT CQUI 

Học KHMT nhưng ra làm dev back-end, front-

end, bị thiếu một số kiến thức về quy trình 

phần mềm và các quy chuẩn tổ chức code, 

mong nhà trường bổ sung thêm cái này cho các 

khóa sau 

  

266 14520593 CNTT CQUI   Seo web 

267 15520188 CNTT CQUI 
Thực tập quan trọng, đặc biệt là các công ty start 

up chứ không phải công ty lớn  
Lập trình thông minh trí tuệ nhân tạo  

268 15520959 CNTT CQUI Nên học kèm với thực hành nhiều hơn, bắt kịp Câu này em cũng k biết 
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những công nghệ mới hơn. Đừng mãi học lí thuyết 

như hiện tại 

269 15520242 HTTT CLC   Xu hướng AI 

270 15520545 HTTT CQUI   
Vẫn những cái thực tế như trươc tới 

giờ  

271 13520958 HTTT CQUI 

Cải thiện về khả năng thực hành, áp dụng kiến 

thức vào công việc thực tế, định hướng nghề 

nghiệp rõ ràng 

Thương mại điện tử 

272 13520122 HTTT CQUI   
Phân tích thiết kế hệ thống, QA, 

Developer... 

273 15520046 HTTT CTTT   Phân tích dữ liệu  

274 14520776 HTTT CQUI 

Bám sát hơn nhu cầu cần thiết của thị trường nhân 

sự; nguyện vọng sinh viên để thêm những lớp học 

làm được luôn.  

Phần mềm 

275 15520452 HTTT CLC 

+ Chương trình đào tạo nên bổ sung thêm một số 

môn liên quan đến các kiến thức thực tiến khi đi 

làm, hay các môn liên quan đến các mảng về kinh 

tế, tài chính ngân hàng, bổ trợ thêm. 

+ Tổ chức sắp xếp lại nội dung phù hợp, giảm tải 

nội dung không cần thiết. 

+ Nên tạo môi trường học tập cho sinh viên, 

không gian tự học 

Lập trình viên, tester, business analyst, 

nhân viên triển khai giải pháp 

276 14520367 HTTT CQUI 
Nên tổ chức thêm những môn học về chuyên 

ngành csdl và lập trình csdl 
Lập trình hệ thống 

277 12520371 HTTT CQUI   
Business Owner & Investor, Founder 

& Researcher/Scientist. 
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278 15520502 HTTT CLC Học phí Kinh tế 

279 14520241 HTTT CQUI   Khoa học dữ liệu, phân tích hệ thống. 

280 15520432 HTTT CQUI 
Bổ sung thêm những kiến thức, bài tập chuyên sâu 

sát với ngành học của bản thân. 
Developer 

281 15521038 HTTT CQUI 

Tôi mong muốn Trường/Khoa có thể mang dự án 

thực tế về và hướng dẫn cho sinh viên năm 3,4 

làm để cọ sát với thực tế. Qua đó biết thiếu xót 

những kĩ năng nào để bổ sung 

DBA, Business Analyst 

282 12520402 HTTT CQUI   Data Science, Database Engineer. 

283 14520545 HTTT CQUI 

Đào tạo chuyên sâu cho sinh viên về chuyên 

ngành; 

Các tiết thực hành liên quan đến nghiệp vụ thực tế 

sau khi đi làm; 

Nâng cao trình độ ngoại ngữ 

Data science; 

Data Analysis; 

IoT 

284 14520612 HTTT CTTT 

Tổ chức nhiều buổi training ngắn hạn về những kĩ 

năng cần thiết khi làm việc và những kĩ năng mềm 

như: sử dụng GIT, Agile/Scrum Framework, Kĩ 

năng viết CV, phỏng vấn, thương lượng (về lương 

bổng, giao tiếp với khách hàng, đồng nghiệp), 

quản lí thời gian và sắp xếp công việc, viết email 

Data Analyst; 

Business Analyst; 

Data Administrator; 

Project Manager; 

Product Manager; 

Backend Developer  

285 15520936 HTTT CTTT Cập nhật cho sinh viên công nghệ mới Data Analysist 

286 14520472 HTTT CQUI   data analysis 

287 15520708 HTTT CLC 

Sinh hoạt cho sinh viên, tạo hoạt động để sinh 

viên có thể trao đồi những kĩ năng mềm, ngoại 

ngữ và khả năng xử lí tình huống 

CRM (Customer Relationship 

Management) 

288 14520168 HTTT CQUI 

Định hướng cũng như gợi ý đề xuất cho sinh viên 

trước khi đi thực tập để sinh viên có sự chuẩn bị 

tốt hơn cho việc đi thực tập cũng như hoàn thành 

Cái này em thấy tùy vào khả năng 

cũng như sở thích của mỗi người, 

nhưng đa số là theo những công việc 
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tốt báo cáo thực tập trên trường. dạng hot job, dễ xin việc 

289 15520436 HTTT CQUI 

Thư viện nên trang bị nhiều đầu sách hơn, loại bỏ 

một số môn đại cương rút ngắn CTĐT, chất lượng 

món ăn nhà ăn nên cải thiện và môi trường nhà ăn 

cần thông thoáng hơn 

Business Analyst, lập trình viên, 

Tester 

290 14520596 HTTT CQUI   Business analyst 

291 14520131 HTTT CTTT 
Nâng cao độ khó và phức tạp của các project môn 

học. 
Backend Web Service Devloper 

292 14521110 HTTT CQUI   
BA, BI, Phân tích dữ liệu 

293 15520252 HTTT CLC 

Cần mở rộng không gian thư viện CTĐB, có 

nhiều hơn các buổi để nâng cao tầm quan trọng 

của kiến thức 

B.A 

294 14520120 HTTT CQUI Có thêm sân chơi thể thao cho sinh viên AI 

295 14520722 HTTT CQUI 

khắc khe hơn các môn học quan trọng trong 

chuyên ngành, hỗ trợ tốt hơn thiết bị thực 

hành, phải pass các môn có thực hành từ 70% 

trở lên, nên áp dụng cách dạy của thầy Phạm 

Nguyễn Trường An, mặc dù rớt môn thê thảm 

nhưng có đau mới trưởng thành , yêu cầu cao 

ngoại ngữ, đối với thực tập doanh nghiệp : 

kiểm tra sinh viên hiểu gì về công ty, dùng kỹ 

thuật mới nào, quy trình mới nào, áp dụng ra 

sao. 

Hy vọng sinh viên trường mình càng ngày càng 

làm sáng lạng tên trường <3 

 Dev, test staffs 

296 14521047 HTTT CQUI 

- Bổ sung thêm các môn mới, công nghệ mới phù 

hợp với tình hình hiện tại như Node.js, v.v... 

- Nên có 1 môn giới thiệu yêu cầu kỹ năng chung 

với một số vị trí làm việc và định hướng như: 

Software Engineer, System Engineer, Data 

Scientist,... 

- Data Analysis, Data Scientist, BA, 

Software Engineer 
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297 14520308 HTTT CQUI 

- Mở thêm các môn học liên quan đến kiểm thử 

phần mềm. Đây là một xu hướng nghề nghiệp 

được khá nhiều bạn lựa chọn theo đuổi tuy nhiên 

trong chương trình học của Khoa vẫn chưa có các 

môn liên quan đến lĩnh vực này. 

 

- Liên kết với doanh nghiệp để các bạn sinh viên 

có thể tham gia các chương trình Thực tập ngắn 

hạn (thời gian hè). Khuyến khích các bạn sinh 

viên năm Hai, năm Ba nên đi thực tập. Điều đó 

giúp các bạn có được kinh nghiệm làm việc thực 

tế và có thể sớm xác định được xu hướng nghề 

nghiệp với bản thân. 

- Business Analyst, Product owner; 

- C, QA; 

- Software Engineer 

298 14520316 HTTT CQUI 

Nên đào tạo thêm chuyên ngành kiểm thử phần 

mềm vì đây cũng là xu hướng, các doanh nghiệp 

đang rất cần. Em thấy một số trường đã mở ngành 

đào tạo này như Văn Lang nhưng UIT chưa có 

  

299 14520560 HTTT CTTT 

Giảm tải và cải tiến các môn về giáo dục chính trị, 

tăng cường các môn chuyên ngành và cập nhật 

kiến thức thực tế thị trường cần. 

  

300 12520966 HTTT CQUI 

Em nghĩ trường nên tạo điều kiện hợp tác với 

doanh nghiệp để các bạn sinh viên có thể tham gia 

thực tập sớm hơn, như vậy sẽ có kinh nghiệm thực 

tế nhiều hơn là chỉ học lý thuyết. 

  

301 14521178 HTTT CTTT 

Khoa hệ thống có thể bổ cập thêm kiến thức cho 

doanh nghiệp hơn là chỉ thuần lý thuyết và lập 

trình 

  

302 15520552 HTTT CTTT Sinh viên cần thêm không gian học tập trễ hơn    
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303 11520698 HTTT CQUI 

Mình muốn nhà trường lan tỏa sâu rộng hướng 

nghiệp giới thiệu quảng bá các ngành nghề học 

của trường thật cụ thể ở trên các phương tiện 

truyền thông để sinh viên có thể bắt nhịp kịp khi 

vào trường. 

  

304 15520838 HTTT CTTT 

Giảm bớt các môn Triết học và dành thời gian đó 

cho sinh viên đi thực tập lấy kinh nghiệm nhiều 

hơn 

  

305 15520806 HTTT CQUI 

Em mong muốn Trường/Khoa có thể giúp các bạn 

sinh viên đề xuất ra một số doanh nghiệp mà 

trường chọn lọc. Qua đó thì các bạn có thể tiếp 

cận được doanh nghiệp chuyên nghiệp thì sẽ rất 

tốt cho con đường trải nghiệm trong quá trình thực 

tập, vì đa số là tự tìm hiểu thì tốn thời gian mà 

doanh nghiệp có một số doanh nghiệp không đáp 

ứng tốt cho các bạn làm quen với công việc 

  

306 14520910 ATTT CQUI   
Web developer; 

Mobile 

307 15520805 ATTT KSTN   Trí tuệ nhân tạo 

308 14520590 ATTT CQUI 

Cải thiện chất luợng các môn học cũng như 

thuờng xuyên nghiên cứu đưa vào giảng dạy các 

môn học có nội dung mang tính cập nhật.  

Information security research,system 

security engineer.  

309 14520279 ATTT CQUI 
Cải thiện thêm cơ sở hạ tầng (server) cho sinh 

viên thực hiện bài thực hành, lab 
Edge computing, Machine learning 

310 14520041 ATTT CQUI   DevOps 

311 15520186 ATTT CQUI 

Em nghĩ trường nên mở ra nhiều câu lạc bộ để các 

bạn tham gia cải thiện kỹ năng mềm của các bạn 

hơn. 

Công nghệ mới như Blockchain, AI, ... 

312 14520677 ATTT CQUI   Công nghệ Blockchain, cloud... 
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313 15520043 ATTT CQUI 
Nếu có thể thử apply OSCP thay cho CEH ở môn 

tấn công mạng thì tốt. 
Cloud, IoT 

314 14520045 ATTT CQUI CTĐT Cloud 

315 14520003 ATTT CQUI 
Cần bám sát hơn vào các yêu cầu thực tế của 

doanh nghiệp 
Các xu hướng chính: AI, IoT 

316 14520201 ATTT KSTN 
Chương trình học nên thực tế hơn, đi sâu vào định 

hướng của Sinh Viên 

Bug Bounty Hunter + SOC Analyst + 

DFIR + Pentester (Riêng về ANM 

thôi) 

317 14520132 ATTT CQUI 

Cần cải thiện chất lượng từng môn học chuyên 

ngành ATTT. Do kiến thức chuyên ngành cập 

nhật rất nhiều.   

Big data, Deep learning ứng dụng 

trong hầu hết các công nghệ 

318 15521012 ATTT KSTN Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên nhiều hơn Automatical network operation 

319 14521111 ATTT CQUI Đào tạo kiến thức thực tế An ninh bảo mật 

320 15520455 ATTT KSTN 
Cập nhật nội dung dạy áp dụng nhiều kiễn thức 

thực tiễn, công nghệ hiện mới 
.  

321 14520892 ATTT CQUI 

Các bạn sinh viên ra trường hầu như sẽ tham gia 

vào công ty và phát triển dựa trên sản phẩm, quy 

trình hay framework có sẵn. Khoa nên có các 

chương trình hướng dẫn sinh viên xây dựng 

framework nhỏ gần tương tự hoặc các dự án với 

đầy đủ quy trình.  

  

322 14520117 ATTT CQUI 

- Cần thêm các hoạt động giao lưu cựu sinh viên, 

doanh nghiệp; 

- Tổ chức các cuộc thi học thuật chuyên môn; 

- Xây dựng cộng đồng, câu lạc bộ học thuật năng 

động, tạo cho sinh viên có môi trường tiếp xúc 

sớm với kiến thức thực tế; 

- Giảm nhẹ áp lực học tập 

  

323 13521030 ATTT CQUI 

1. Nếu trong chương trình đào tạo có thay thế 

bằng môn học khác thì cần có công văn rõ ràng 

thông báo đến cho sinh viên biết. Không đợi 
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sinh viên hỏi rồi mới làm công văn. 

2. Đối với những bạn sinh viên chưa ra trường 

đúng hạn: nợ anh văn, hay bất kỳ lý do gì thì 

mong rằng phòng công tác sinh viên, thầy cô hỗ 

trợ hết mực tối đa. Chứ không phải tỏ vẻ khó 

chịu khi những bạn sinh viên này hỏi. 

3. Những công văn khác liên quan đến quyền 

lợi của sinh viên nên được rõ ràng. Ví dụ như 

trường hợp về quyết định SHCD cuối khoá vừa 

rồi làm ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng 

sinh viên sắp ra trường.  

324 15520208 ATTT KSTN CTĐT   

325 15520695 ATTT KSTN 

Giảm thiểu các môn không liên quan đến chuyên 

ngành đào tạo; 

Mở đầy đủ các môn học theo như kế hoạch đào 

tạo ban đầu đề ra.  
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