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TÓM TẮT 

Hằng năm, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM cung cấp hơn 2.500 kỹ sư và 

cử nhân cho thị trường lao động trong nước và quốc tế. Nhà trường luôn phấn đấu để cung 

cấp nguồn nhân lực chất lượng cao như đã cam kết. Để đảm bảo và không ngừng cải thiện 

chất lượng, nhà trường đã lập ra các kênh thu thập thông tin của các bên liên quan, cụ thể 

như các khảo sát định kỳ, các cuộc gặp gỡ và trao đổi. Những thông tin phản hồi này là 

một nguồn dữ liệu rất quan trọng và làm cơ sở cho nhà trường tham khảo khi hoạch định 

những chính sách, chiến lược và kế hoạch để thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ, cũng như 

đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. 

Xuất phát từ mục tiêu đó, từ năm 2008 khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh 

viên sau 01 năm tốt nghiệp đã trở thành hoạt động thường niên của nhà trường. Những 

thông tin phản hồi của cựu sinh viên về tình hình việc làm cũng như khả năng thích nghi 

với môi trường làm việc được tiếp nhận, phân tích và tổng hợp thành báo cáo, và được gửi 

cho Ban Giám hiệu và Ban Chủ nhiệm các Khoa/Trung tâm để nắm bắt tình hình hiện tại, 

cũng như có có giải pháp cải thiện chất lượng đào tạo và hỗ trợ sinh viên trong việc tìm 

kiếm được công việc phù hợp chuyên môn. 

Năm nay, khảo sát được tiến hành bằng cách gửi bảng câu hỏi (trực tuyến và thư) đến 

gần 1.870 sinh viên tốt nghiệp năm 2012. Tỷ lệ sinh viên tham gia trả lời khảo sát đạt gần 

32.4%. Kết quả thu được cho thấy có 87.1% sinh viên tốt nghiệp đang có việc làm, phần 

lớn sinh viên tập trung vào các công ty 100% vốn nước ngoài (chiếm 31.7%), công ty cổ 

phần (chiếm 24.3%) và công ty trách nhiệm hữu hạn (16.9%). Chỉ có 4% (trong số 12.9% 

sinh viên chưa có việc làm) là không xin được việc làm. Khoảng 85.4% cựu sinh viên có 

thu nhập bình quân tháng từ 4 triệu đồng trở lên. Hơn 70% sinh viên tốt nghiệp tích lũy 

được kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của công việc. 

Trong quá trình xử lý dữ liệu và viết báo cáo không tránh khỏi có những sai sót.  

Kính mong Quý Thầy/Cô thông cảm và góp ý để những báo cáo sau trở nên hoàn thiện 

hơn. Những góp ý của Quý Thầy/Cô vui lòng gửi về Ban Đảm bảo chất lượng theo địa chỉ 

email: bandbcl@hcmut.edu.vn. 

Xin chân thành cảm ơn./. 

 

ABSTRACT 

Annually, the Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), Vietnam 

National University – Ho Chi Minh (VNUHCM) provides more than 2500 engineers and 

bachelors from many fields to the domestic and international markets. As committed, the 



University always strives for offering high quality human resource. For quality assurance 

and continuous improvement, the University has created several channels for listening to 

stakeholder’s feedback such as periodical surveys, meetings, and focus group interviews. 

These feedbacks are a very important source and foundation for the University’s 

consideration when planning innovative policies, strategies, and plans to fulfill its vision 

and mission, as well as meet the stakeholders’ requirements. 

Being inspired from that purpose, survey on alumni’ employment status after one 

year of graduation has become an annual activity of the University since 2008. The 

responses of alumni on employment status as well as adaptability to the working 

environment were recorded, analyzed and synthesized into reports; which are then sent to 

the University, Faculties/Centers leaders to help them have an overview of the current facts 

as well as working out the solutions to improve training quality as well as support students 

in searching for appropriate jobs. 

This year, the survey is conducted by sending questionnaires (online and by mail) to 

approximately 1870 alumni who graduated in 2012. The valid response rate is 32.4%. The 

results shows that 87.1% of graduates are in employment, mostly working in enterprises 

with 100% foreign capital (occupying 31.7%), joint stock companies (accounted for 

24.3%) and limited companies (16.9%). Only 4% (of 12.9% of unemployment) could not 

find job.  Over 85.4% of alumni have their incomes from 4,000,000 VND or more. More 

than 70% of graduates greatly accumulating specialized knowledge and professional skills 

have successfully satisfied job requirements. 

Minor mistakes arising when processing data and writing reports may be 

unavoidable. Your sympathy for our unexpected mistakes and your kind contribution to 

improving the report will be deeply appreciated. Please send your comments and 

suggestions to Office of Quality Assurance at bandbcl@hcmut.edu.vn 

Kindly accept our sincere thanks./. 
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(tương đương câu 11 trong Bảng câu hỏi) ................................................ 9 
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PHẦN I: TỔNG QUAN 

1. Giới thiệu về khảo sát: 

Hằng năm, số lượng sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Bách Khoa 

tham gia vào thị trường lao động là hơn 2.500 sinh viên. Nhằm tìm hiểu về 

tình hình việc làm hiện tại cũng như đánh giá mức độ đáp ứng về mặt kiến 

thức và kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp, nhà trường tiến hành nghiên cứu 

tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp sau 1 năm. 

2. Mục tiêu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Mô hình hệ thống ĐBCL bên trong trường đại học 

Thông qua nghiên cứu này nhằm thu thập phản hồi về: 

- Tình hình việc làm của sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp 

- Mức độ đáp ứng thị trường lao động của sinh viên tốt nghiệp 

- Cơ hội cải tiến chất lượng 

3. Đối tượng: 

Đối tượng được khảo sát là những sinh viên đã tốt nghiệp năm 2012 từ 

Trường Đại Học Bách Khoa. 

4. Phương pháp thực hiện: 

Gửi Phiếu khảo sát thông qua email và thư cho sinh viên tốt  nghiệp. 

Doanh nghiệp 

Cựu sinh viên 

Sinh viên 

Giảng viên/cán bộ viên chức 

Đầu vào 

(Sinh viên 

trúng tuyển) 

Quá trình  

(Dạy và học) 

Đầu ra 

(Người tốt 

nghiệp) 

Cơ sở hạ tầng & trang thiết bị 

Chiến lược tuyển sinh 

Nguồn lực 

Phản hồi 

CTĐT 

Dạy và học 

Đánh giá 

Giá trị tăng thêm 

Khả năng xin việc làm 

Năng lực cạnh tranh 
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5. Thời gian thực hiện: tháng 8/2013 đến tháng 1/2014. Cụ thể: 

Thu thập dữ liệu từ tháng 08/2013 – 11/2013. 

Xử lý số liệu: tháng 12/2013 – 01/2014. 

Viết báo cáo: tháng 01/2014. 

6. Bố cục báo cáo: 

Báo cáo gồm các phần như sau: 

- Phần I: Tổng quan 

- Phần II: Mô tả mẫu 

- Phần III: Tóm tắt kết quả chính từ khảo sát 

- Phần IV: Kết luận và kiến nghị 
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PHẦN II: MÔ TẢ MẪU 

Nhằm giúp người đọc hiểu rõ đối tượng của khảo sát, báo cáo sẽ mô tả đặc 

điểm các mẫu thu được như sau: 

- Số lượng sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Quản lý công nghiệp năm 2012 là 

198 sinh viên (SV). 

Số phiếu phát ra: 153 phiếu  

Số phiếu phản hồi hợp lệ: 48 phiếu, đạt tỷ lệ 31.4%. 

- Số lượng sinh viên phản hồi theo giới tính là 30 sinh viên nam (chiếm 

62.5%) và 18 sinh viên nữ (chiếm 37.5%) 

- Số lượng sinh viên trả lời khảo sát được phân bố theo khoá học như sau: 

(xem bảng 1) 

Trong 48 sinh viên trả lời, có 35 sinh viên khoá 2007 (chiếm 72.9%), 3 

sinh viên khoá 2006 (chiếm 6.3%) và 3 sinh viên khoá 2005 (chiếm 

6.3%), 1 sinh viên khoá 2008 (chiếm 2.1%) và 6 sinh viên học bằng 2 

khoá 2009 (chiếm 12.5%) 

Bảng 1: Tỷ lệ sinh viên trả lời phân bố theo khoá học: 

Khoá học Số lượng SVTN Số lượng SV trả lời Tỷ lệ % 

2009 24 6 12.5% 

2008 7 1 2.1% 

2007 144 35 72.9% 

2006 12 3 6.3% 

2005 11 3 6.3% 

Tổng cộng: 198 48 100.0% 
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Hình 2: Tỷ lệ sinh viên trả lời theo khoá học 

- Số lượng sinh viên phản hồi được thống kê theo xếp loại tốt nghiệp cụ 

thể là: (xem bảng 2) 

Trong 48 sinh viên trả lời, có 5 sinh viên xếp loại Giỏi (chiếm 10.4%), 

25 sinh viên xếp loại Khá (chiếm 52.1%), 12 sinh viên xếp loại TBK 

(chiếm 25%), 6 sinh viên xếp loại trung bình (chiếm 12.5%) 

Bảng 2: Số lượng sinh viên phản hồi theo xếp loại tốt nghiệp: 

Xếp loại Số lượng SVTN Số lượng SV trả lời Tỷ lê % 

Giỏi 16 5 10.4% 

Khá 102 25 52.1% 

TBK 62 12 25.0% 

TB 18 6 12.5% 

Tổng cộng: 198 48 100.0% 

12.5%

2.1%

72.9%

6.3% 6.3%
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0
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34
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48

2009 2008 2007 2006 2005

Tỷ lệ % sinh viên trả lời theo khoá học

Số lượng SV trả lời Tỷ lệ %
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Hình 3: Tỷ lệ sinh viên trả lời theo xếp loại tốt nghiệp 

Do nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên nên 

đảm bảo tính khách quan của số liệu. 

 

  

10.4%

52.1%

25.0%

12.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

59

79

99

119

139

158

178

198

Giỏi Khá TB Khá Trung bình

Tỷ lệ sinh viên trả lời theo xếp loại tốt nghiệp

Số lượng SVTN Số lượng SV trả lời Tỷ lệ %
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PHẦN III: TÓM TẮT KẾT QUẢ CHÍNH TỪ KHẢO SÁT 

Kết quả khảo sát được trình bày theo bố cục nội dung từng câu hỏi như sau: 

 Tình hình việc làm hiện tại của sinh viên và những nguyên nhân sinh 

viên chưa tìm được việc làm: (tương đương câu 7, 8, 9 trong Bảng câu hỏi) 

Theo kết quả thống kê từ khảo sát, ta có: (xem bảng 3) 

- Có 87.5% sinh viên hiện đang có việc làm và 12.5% sinh viên chưa tìm 

được việc làm. Trong những sinh viên chưa tìm được việc làm, có 6.3% 

sinh viên đã xin việc làm nhưng chưa được, 4.2% sinh viên chưa có nhu 

cầu, và 2.1% sinh viên hiện đang đi học tiếp 

- So với tình hình chung của Trường thì tỷ lệ % sinh viên tốt nghiệp từ 

Khoa Quản lý công nghiệp tìm được việc làm là tương đương nhau. 

Bảng 3: Tình hình việc làm hiện tại của cựu sinh viên và nguyên nhân: 

Nội dung khảo sát Tỷ lệ % Tỷ lệ % toàn trường 

Tình hình việc làm hiện nay của 

sinh viên: 
100.0% 100.0% 

Đang có việc làm 87.5% 87.1% 

Chưa có việc làm 12.5% 12.9% 

Lý do sinh viên chưa đi làm: 12.5% 12.9% 

Đã xin việc làm nhưng chưa được 6.3% 4% 

Chưa có nhu cầu 4.2% 1% 

Đang đi học tiếp 2.1% 7.9% 
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Hình 4:  Tình hình việc làm hiện tại của cựu sinh viên 
 

Nguyên nhân chủ yếu sinh viên đã xin việc làm nhưng chưa được là do: (xem 

bảng 4) (đây là câu hỏi nhiều lựa chọn) 

Bảng 4: Nguyên nhân cựu sinh viên đã xin việc nhưng chưa được: 

Nguyên nhân Tỷ lệ % 

Thiếu kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ 25.0% 

Thiếu kinh nghiệm làm việc 25.0% 

Trình độ Ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu 12.5% 

Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 12.5% 

Thiếu thông tin tuyển dụng 12.5% 

Thiếu các mối liên hệ với nhà tuyển dụng 12.5% 

Đang có việc làm
87.5%

Đang đi 
học tiếp

2.1%

Đã xin việc làm 
nhưng chưa được

6.3%

Chưa có 
nhu cầu

4.2%

Chưa có việc làm
12.5%

Tình hình việc làm hiện tại của sinh viên
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Hình 5: Nguyên nhân cựu sinh viên đã xin việc nhưng chưa được 

 Thời điểm tìm được việc làm của sinh viên: (tương đương câu 10 trong 

Bảng câu hỏi) 

Theo kết quả phản hồi của sinh viên, thời điểm sinh viên có việc làm được 

thống kê như sau:(xem bảng 5) 

- 71.4% sinh viên tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp,  

- 4.8% sinh viên tìm được việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp,  

- 11.9% sinh viên tìm được việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp,  

- 11.9% sinh viên tìm được việc làm từ 1 năm trở lên,  

- Phân lớn sinh viên tìm được việc làm vào thời điểm ngay sau khi tốt 

nghiệp (71.4%), so với tỷ lệ % toàn trường thì tỷ lệ % này cao hơn. 

Bảng 5: Thời điểm tìm được việc làm của cựu sinh viên: 

Thời điểm có việc làm Tỷ lệ % Tỷ lệ % toàn trường 

Ngay sau khi tốt nghiệp 71.4% 64.7% 

Sau 3 tháng 4.8% 21.1% 

Sau 6 tháng 11.9% 9.3% 

Từ 1 năm trở lên 11.9% 4.9% 

Tổng cộng: 100.0%  
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Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Trình độ Ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu 
cầu

Thiếu kinh nghiệm làm việc

Thiếu kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ

Nguyên nhân sv đã xin việc nhưng chưa được
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Hình 6: Thời điểm tìm được việc làm của cựu sinh viên 

 Các kênh thông tin tuyển dụng được sinh viên sử dụng để tìm việc: 

(tương đương câu 11 trong Bảng câu hỏi) 

Qua kết quả thống kê được, sinh viên thường sử dụng các kênh thông tin 

tuyển dụng như sau: (xem bảng 6) 

Bảng 6: Các kênh thông tin tuyển dụng được sinh viên sử dụng: 

Các kênh thông tin Tỷ lệ % 

Thông tin từ Báo, Đài, Internet... 57.1% 

Bạn bè, người quen giới thiệu 23.8% 

Tự tạo việc làm 9.5% 

Trung tâm giới thiệu việc làm 2.4% 

Do Trường giới thiệu 2.4% 

Tổng cộng: 100.0% 

71.4%

4.8%
11.9% 11.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

4

8

13

17

21

25

29

34

38

42

Ngay sau khi tốt 
nghiệp

Sau 3 tháng Sau 6 tháng Từ 1 năm trở lên

Thời điểm tìm được việc làm của sinh viên

Số lượng Tỷ lệ % Tỷ lê % toàn trường



10 
 

 

Hình 7:  Các kênh thông tin tìm việc làm 

 Sự phân bố sinh viên trong các loại hình tổ chức: (tương đương câu 13 

trong Bảng câu hỏi) 

Theo ý kiến phản hồi của sinh viên đang có việc làm, sự phân bố sinh viên 

trong các loại hình doanh nghiệp như sau: (xem bảng 7) 

- Phần lớn sinh viên tìm được việc làm trong công ty cổ phần (38.1%), 

công ty 100% vốn nước ngoài (35.7%). So với tình hình chung toàn 

trườgn thì đây cũng là 2 loại hình doanh nghiệp có tỷ lệ % sinh viên 

đang làm việc cao. 

Bảng 7: Sự phân bố sinh viên trong các loại hình doanh nghiệp 

Loại hình doanh nghiệp Tỷ lệ % Tỷ lệ % toàn trường 

Cổ phần 38.1% 24.3% 

100% vốn nước ngoài 35.7% 31.7% 

Nhà nước 11.9% 12.5% 

Trách nhiệm hữu hạn 4.8% 16.9% 

Doanh nghiệp tư nhân 4.8% 8.0% 

Liên doanh 2.4% 4.7% 

Loại hình khác 2.4% 1.9% 

Tổng cộng: 100.0%  

2.4%

2.4%

2.4%

2.4%

9.5%

23.8%

57.1%
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Lý do khác

Hội chợ việc làm

Do Trường giới thiệu

Trung tâm giới thiệu việc làm

Tự tạo việc làm

Bạn bè, người quen giới thiệu

Thông tin từ Báo, Đài, Internet...

Con đường tìm việc làm của sinh viên
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Hình 8: Sự phân bố sinh viên trong các loại hình doanh nghiệp 

 Vị trí công việc và mức lương bình quân tháng: (tương đương câu 14, 15 

trong Bảng câu hỏi) 

Trong số những sinh viên đang có việc làm: (xem bảng 8) 

- có 78.6% sinh viên đang đảm nhận vị trí nhân viên 

- 14.3% sinh viên đang giữ chức vụ khác 

- 7.1% sinh viên đang làm việc ở vị trí Trưởng/Phó bộ phận 

- So với tỷ lệ % toàn trường, tỷ lệ % sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Quản lý 

công nghiệp đang đảm nhận công việc tại vị trí Trưởng/Phó bộ phận và 

chức vụ khác có phần cao hơn. 

Bảng 8: Vị trí công việc cựu sinh viên đang đảm nhiệm: 

Vị trí công việc Tỷ lệ % Tỷ lệ % toàn trường 

Trưởng/Phó bộ phận 7.1% 3.4% 

Nhân viên/Chuyên viên 78.6% 90.1% 

Chức vụ khác 14.3% 4.6% 

Tổng cộng: 100.0%  

Cổ phần
38.1% 100% vốn 

nước ngoài
35.7%

Nhà nước
11.9%

Trách nhiệm hữu hạn
4.8%

Doanh nghiệp tư nhân
4.8%

Liên doanh
2.4%

Loại hình khác
2.4%

Sự phân bố trong các loại hình doanh nghiệp



12 
 

 

Hình 9: Vị trí công việc hiện tại của cựu sinh viên 

Tương ứng với vị trí công việc đang đảm nhận và trình độ chuyên môn được 

đào tạo, mức thu nhập bình quân/tháng của sinh viên thống kê được như sau: 

(xem bảng 9) 

- 42.9% sinh viên có mức thu nhập bình quân từ 7-10 triệu đồng/tháng,  

- 28.6% sinh viên có mức thu nhập bình quân từ 4-7 triệu đồng/tháng,  

- 26.2% sinh viên có mức thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng/tháng trở 

lên, 

- 2.4% sinh viên có mức thu nhập bình quân dưới 4 triệu đồng/tháng, 

- Mức thu nhập bình quân/tháng của sinh viên chiếm tỷ lệ cao ở mức từ  

7 – 10 triệu đồng/tháng. So với tỷ lệ % toàn trường thì tỷ lệ này có phần 

lớn hơn. 

Bảng 9: Mức thu nhập bình quân/tháng của cựu sinh viên: 

Mức thu nhập bình quân 

(đồng/tháng) 
Tỷ lệ % Tỷ lệ % toàn trường 

Dưới 4.000.000 2.4% 6.3% 

4.000.000 -< 7.000.000 28.6% 32.8% 

7.000.000 -< 10.000.000 42.9% 43.1% 

Từ 10.000.000 trở lên 26.2% 17.6% 

Tổng cộng: 100.0%  
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Hình 10:  Mức thu nhập bình quân/tháng của cựu sinh viên 

 Sự phù hợp giữa chuyên môn đào tạo và công việc: (tương đương câu 16, 

17 trong Bảng câu hỏi) 

Qua thống kê ý kiến phản hồi của cựu sinh viên, ta thấy: (xem bảng 10) 

- 66.7% sinh viên đang có việc làm gần đúng với chuyên ngành đào tạo, 

- 26.2% sinh viên đang có việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo, 

- Còn lại 3.9% sinh viên đang có việc làm không đúng với chuyên ngành 

đào tạo, 

- So với tỷ lệ % toàn trường, tỷ lệ % sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Quản lý 

công nghiệp tìm được công việc đúng và gần đúng chuyên môn có phần 

lớn hơn. 

Bảng 10:  Mức độ phù hợp giữa công việc và chuyên ngành đào tạo 

Mức độ phù hợp Tỷ lệ % Tỷ lệ % toàn trường 

Rất phù hợp 26.2% 24.5% 

Tương đối phù hợp 66.7% 62.8% 

Không phù hợp 7.1% 12.7% 

Tổng cộng 100.0%  

Dưới 4.000.000
2.4%

4.000.000 -< 7.000.000
28.6%

7.000.000 -< 10.000.000
42.9%

Từ 10.000.000 trở lên
26.2%

Mức thu nhập bình quân/tháng
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Hình 11: Tính phù hợp giữa công việc và chuyên ngành đào tạo 

Nguyên nhân sinh viên tìm được việc làm không đúng chuyên ngành đào tạo:  

- Không tìm được vông việc đúng chuyên môn (66.7%) 

- Làm tạm thời trong lúc chờ tìm công việc đúng chuyên môn (33.3%) 

 Mức độ đáp ứng yêu cầu thị trường lao động: (tương đương câu 19, 20 

trong Bảng câu hỏi) 

Qua những phản hồi của sinh viên, ta thống kê được trong những sinh viên 

đang có việc làm thì: (xem hình 12) 

- Có 19% sinh viên đang đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động về 

cả kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp 

- 65.5% sinh viên đáp ứng khá tốt yêu cầu của thị trường lao động về mặt 

kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp 

- Còn lại 11.9% sinh viên còn thiếu kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để 

đáp ứng tốt yêu cầu thị trường lao động. 

 

Hình 12: Mức độ đáp ứng yêu cầu thị trường lao động 
 

Rất phù hợp
21.1%

Tương đối phù hợp
75.0%Không phù hợp
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Không hữu ích
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Không có ý kiến
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Mức độ ứng dụng kiến thức và kỹ năng



15 
 

 Số lần thay đổi công việc và nguyên nhân: (tương đương câu 21, 22 trong 

Bảng câu hỏi) 

Trong số sinh viên hiện đang có việc làm thì số sinh viên đã thay đổi công 

việc thống kê được như sau: (Xem bảng 11) 

- 50% sinh viên chưa thay đổi công việc lần nào, 

- 50% sinh viên đã thay đổi công việc ít nhất từ 1 lần,  

Bảng 11: Số lần thay đổi công việc của cựu sinh viên: 

Số lần thay đổi công việc Tỷ lệ % 

Chưa lần nào 33.3% 

1 lần 35.7% 

2 lần 26.2% 

3 lần trở lên 4.8% 

Tổng cộng 100.0% 

 

Hình 13: Số lần thay đổi công việc của cựu sinh viên 

Nguyên nhân sinh viên thay đổi công việc được sinh viên phản hồi như sau: 

(xem bảng 12) (đây là câu hỏi nhiều lựa chọn) 
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Bảng 12: Nguyên nhân cựu sinh viên thay đổi công việc 

Nguyên nhân thay đổi công việc Tỷ lệ % 

Thu nhập từ công việc mới cao hơn 19.4% 

Công việc mới có môi trường làm việc tốt hơn 18.1% 

Được phát huy năng lực trong công việc mới 16.7% 

Công việc mới phù hợp với chuyên môn được đào tạo 13.9% 

Công việc mới có cơ hội thăng tiến rõ ràng 12.5% 

Địa điểm làm việc thuận tiện hơn 11.1% 

Lý do khác  6.9% 

Áp lực từ công việc mới thấp hơn 1.4% 

 

Hình 14: Nguyên nhân sinh viên thay đổi công việc 

 Các khóa học và tình hình tham gia các khóa học của sinh viên sau 

khi tốt nghiệp: (tương đương câu 23, 24 trong Bảng câu hỏi, trong đó câu 24 là 

câu hỏi nhiều lựa chọn) 

Từ kết quả thống kê các ý kiến phản hồi của sinh viên, ta thấy tình hình sinh 

viên tham gia các khóa học sau khi tốt nghiệp như sau: 

- 62.5% sinh viên đã tham gia khóa học sau khi tốt nghiệp,  

Trong đó, có: (xem bảng 13) 
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- 43.1% sinh viên tham gia các khóa học ngoại ngữ,  

- 15.7% sinh viên tham gia các khóa học đào tạo sau đại học,  

- 15.7% sinh viên đang theo học văn bằng 2,  

- 15.7% sinh viên tham gia các lớp rèn luyện kỹ năng mềm,  

- So với tình hình chung toàn trường, tỷ lệ % sinh viên tham gia các khóa 

học sau khi tốt nghiệp cao hơn tỷ lệ % toàn trường. 

Bảng 13: Tình hình tham gia các khóa học sau khi tốt nghiệp của sinh viên: 

Nội dung khảo sát Tỷ lệ % Tỷ lệ % toàn trường 

Sau khi tốt nghiệp, anh/chị có tham gia khóa học hay đào tạo thêm nào 

không? 

Có 62.5% 52.1% 

Không 37.5% 47.4% 

Nếu có, anh/chị cho biết cụ thể về khóa học hay đào tạo ? (câu hỏi có 

nhiều lựa chọn) 

Ngoại ngữ 43.1% 37.3% 

Tin học 9.8% 10.1% 

Kỹ năng mềm (lập kế hoạch, quản 

lý, giao tiếp…) 
15.7% 18.6% 

Bằng 2 15.7% 10.5% 

Sau đại học 15.7% 23.5% 
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Hình 15: Tình hình tham gia các khóa học sau khi tốt nghiệp 
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PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Dựa trên kết quả khảo sát ta có thể rút ra một số kết luận sau: 

1. Đa số sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Quản lý công nghiệp hiện đang có 

việc làm, chiếm tỷ lệ 87.5%. Trong số 12.5% sinh viên chưa tìm được 

việc làm có 6.3% sinh viên đã xin việc làm nhưng chưa được. Nguyên 

nhân là do thiếu kinh nghiệm làm việc, thiếu kỹ năng chuyên môn, thiếu 

kiến thức chuyên môn, thiếu thông tin tuyển dụng và thiếu các mối quan 

hệ với nhà tuyển dụng 

2. Có 76.2% sinh viên tìm được việc làm trong vòng 3 tháng sau khi tốt 

nghiệp và con đường giúp sinh viên tiếp cận nhanh chóng với những 

thông tin việc làm là qua thông tin từ báo, đài, internet và thông tin từ 

người quen, bạn bè giới thiệu 

3. Trong số 87.5% sinh viên đang có việc làm, có 92.9% sinh viên đang có 

việc làm đúng và gần đúng chuyên ngành đào tạo, 7.1% sinh viên có việc 

làm không phù hợp với chuyên ngành đào tạo chủ yếu do thích công việc 

đang làm và nhằm phù hợp với năng lực. 

4. Đa phần sinh viên có việc làm được phân bố trong các công ty cổ phần và 

công ty 100% vốn nước ngoài. Mức thu nhập bình quân tháng phân bố 

chủ yếu ở mức từ 7-10 triệu đồng/tháng. 

5. Mức độ đáp ứng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên tốt 

nghệp từ Khoa Quản lý công nghiệp từ khá đến tốt.  

6. Có 62.5% sinh viên tham gia các khóa học sau khi tốt nghiệp, khoá học 

được phần lớn sinh viên tham gia là ngoại ngữ (43.1%) 

KIẾN NGHỊ: 

 Nhằm chuẩn bị hành trang cho sinh viên sau khi tốt nghiệp dễ dàng 

tìm được việc làm, Khoa cần giúp sinh viên biết được tầm quan 

trọng của kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. 

 Để sinh viên có thể thích nghi với môi trường làm việc thực tế, 

Khoa cần tổ chức nhiều hơn các chuyến tham quan/thực tập tại các 

công ty/doanh nghiệp. 

 Ngoài sự hỗ trợ của trường và sự năng động tìm kiếm thông tin 

tuyển dụng của sinh viên, Khoa cũng cần mở rộng các mối quan hệ, 

hợp tác với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện để có thêm kênh thông 

tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp.  
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PHỤ LỤC 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỰU SINH VIÊN: 

Stt Nội dung khảo sát Tỷ lệ % 

I Khoa  

  Quản lý công nghiệp 31.4% 

II Giới tính  

  Nam 62.5% 

  Nữ 37.5% 

III Khóa học  

  Khoá 2009 12.5% 

 Khoá 2008 2.1% 

 Khoá 2007 72.9% 

  Khoá 2006 6.3% 

  Khoá 2005 6.3% 

IV Xếp loại tốt nghiệp  

  Giỏi 10.4% 

  Khá 52.1% 

  TBK 25.0% 

  TB 12.5% 

7 
Tình hình việc làm của anh/chị hiện nay như thế 

nào? 
 

  Đang có việc làm 87.5% 

  Chưa có việc làm 12.5% 

8 Lý do Anh/Chị chưa đi làm?  

  Đã xin việc làm nhưng chưa được 6.3% 

 Chưa có nhu cầu 4.2% 

  Đang đi học tiếp 2.1% 

9 
Lý do Anh/Chị chưa xin được việc làm? (câu hỏi có 

nhiều lựa chọn) 
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  Thiếu kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ 25.0% 

  Thiếu kinh nghiệm làm việc 25.0% 

  Trình độ Ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu 12.5% 

  Thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 12.5% 

  Thiếu thông tin tuyển dụng 12.5% 

  Thiếu các mối liên hệ với nhà tuyển dụng 12.5% 

10 
Bao lâu sau khi tốt nghiệp Anh/Chị có được việc 

làm đầu tiên? 
 

  Trước khi tốt nghiệp 40.5% 

  Ngay sau khi tốt nghiệp 31.0% 

  Sau 3 tháng 4.8% 

  Sau 6 tháng 11.9% 

  Từ 1 năm trở lên 11.9% 

11 
Anh/Chị tìm được việc làm thông qua con đường 

nào? 
 

  Thông tin từ Báo, Đài, Internet... 57.1% 

  Bạn bè, người quen giới thiệu 23.8% 

  Tự tạo việc làm 9.5% 

  Trung tâm giới thiệu việc làm 2.4% 

  Do Trường giới thiệu 2.4% 

 Hội chợ việc làm 2.4% 

 Lý do khác 2.4% 

13 Cơ quan Anh/Chị thuộc loại hình tổ chức nào?  

  Cổ phần 38.1% 

  100% vốn nước ngoài 35.7% 

  Nhà nước 11.9% 

  Trách nhiệm hữu hạn 4.8% 

  Doanh nghiệp tư nhân 4.8% 

  Liên doanh 2.4% 
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 Loại hình khác 2.4% 

14 Chức vụ hiện tại của Anh/Chị  

  Trưởng / Phó phòng 7.1% 

  Nhân viên 78.6% 

  Chức vụ khác 14.3% 

15 Mức thu nhập bình quân/tháng tính theo VNĐ  

  Dưới 4.000.000 2.4% 

  4.000.000 -< 7.000.000 28.6% 

  7.000.000 -< 10.000.000 42.9% 

  Từ 10.000.000 trở lên 26.2% 

16 
Công việc Anh/Chị đảm nhận có phù hợp với 

ngành được đào tạo không? 
 

  Rất phù hợp 26.2% 

  Tương đối phù hợp 66.7% 

  Không phù hợp 7.1% 

17 
Nếu không phù hợp với ngành được đào tạo, tại 

sao Anh/Chị lại chấp nhận làm công việc này? 
 

  Thích công việc đang làm. 66.7% 

  
Muốn thay đổi ngành nghề để phù hợp với năng 

lực. 
33.3% 

18 
Anh/chị có dự định gắn bó lâu dài với công việc 

hiện tại không? 
 

  Có 38.1% 

  Chưa xác định 45.2% 

  Không 16.7% 

19 
Kiến thức được Trường đào tạo có hữu ích cho 

công việc hiện nay của Anh/Chị không? 
 

  Rất hữu ích 19.0% 

  Hữu ích 71.4% 

  Không hữu ích 9.5% 
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20 
Kỹ năng được Trường đào tạo có hữu ích cho công 

việc hiện nay của Anh/Chị không? 
 

  Rất hữu ích 19.0% 

  Hữu ích 59.5% 

  Không hữu ích 14.3% 

 Không có ý kiến 7.1% 

21 Anh/chị đã chuyển đổi công việc mấy lần?  

  Chưa lần nào 33.3% 

  1 lần 35.7% 

  2 lần 26.2% 

  3 lần trở lên 4.8% 

22 
Lý do anh/chị chuyển đổi công việc làm khác? (có 

thể đánh dấu vào nhiều ô) 
 

  Thu nhập từ công việc mới cao hơn 19.4% 

  Công việc mới có môi trường làm việc tốt hơn 18.1% 

  Được phát huy năng lực trong công việc mới 16.7% 

  
Công việc mới phù hợp với chuyên môn được đào 

tạo 
13.9% 

  Công việc mới có cơ hội thăng tiến rõ ràng 12.5% 

  Địa điểm làm việc thuận tiện hơn 11.1% 

  Lý do khác  6.9% 

  Áp lực từ công việc mới thấp hơn 1.4% 

23 
Sau khi tốt nghiệp, anh/chị có tham gia khóa học 

hay đào tạo thêm nào không? 
 

  Có 62.5% 

  Không 37.5% 

24 
Nếu có, anh/chị cho biết cụ thể về khóa học hay đào 

tạo ? (câu hỏi có nhiều lựa chọn) 
 

  Ngoại ngữ 43.1% 

  Tin học 9.8% 
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  Kỹ năng mềm (lập kế hoạch, quản lý, giao tiếp…) 15.7% 

  Bằng 2 15.7% 

  Sau đại học 15.7% 

25 
Những năm học đại học, anh/chị có tham gia làm 

thêm hay không? 
 

  Có 64.6% 

  Không 31.3% 

  Không có ý kiến 4.2% 

26 
Công việc làm thêm có liên quan đến chuyên môn 

anh/chị học không? 
 

  Có 32.3% 

  Không 67.7% 

27 

Lời khuyên của anh/chị đối với người thân, bạn bè 

muốn chọn trường và ngành học mà anh/chị đã 

theo đuổi? 

 

  Nên theo học 60.4% 

  Nên học ngành khác tại trường 8.3% 

  Nên chọn trường khác 6.3% 

  Không có ý kiến 25.0% 

 

 


	Blank Page
	Blank Page

