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BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT THÔNG TIN VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT 

NGHIỆP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM  NĂM  2020 

1. Tình hình chung 

1.1. Lý do thực hiện báo cáo 

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và khảo sát sự đánh giá 

của nhà tuyển dụng đối với năng lực của sinh viên sau khi tốt nghiệp là nhiệm vụ thường 

xuyên, thể hiện trách nhiệm của Nhà trường với cộng đồng.  

Trong những năm qua, Trường Đại học Quảng Nam đã triển khai công tác khảo sát 

việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp với nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm điều chỉnh, rút 

kinh nghiệm trong quá trình quản lý đào tạo, hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà và góp phần vào sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Nhằm thu thập và đánh giá thực trạng sinh viên đã tốt nghiệp tại Trường Đại học 

Quảng Nam trong những năm qua, khảo sát khả năng thích ứng việc làm sau tốt nghiệp 

có đúng chuyên ngành đào tạo; có thỏa mãn được đòi hỏi của doanh nghiệp hay không? 

Đồng thời thu thập những ý kiến đóng góp của cựu sinh viên về chương trình đào tạo, về 

các lĩnh vực liên quan từ đó đề xuất những sửa đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu của 

thị trường lao động. Hằng năm, sau khi sinh viên tốt nghiệp, phòng Công tác sinh viên 

đều lập kế hoạch khảo sát và thực hiện báo cáo thông tin về việc làm của cựu sinh viên 

tốt nghiệp.  

Báo cáo này tổng hợp thông tin việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2020. 

Nội dung báo cáo căn cứ theo các tiêu chí của công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH, do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc khảo sát tình hình việc 

làm của sinh viên sau tốt nghiệp và các nội dung khác nhằm nắm bắt thông tin phản hồi 

từ cựu sinh viên. Đây cũng là cơ sở giúp nhà trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, kiểm 

định chất lượng cơ sở đào tạo. 

1.2. Mục tiêu của báo cáo 

- Thứ nhất là tỉ lệ cựu sinh viên có việc làm ở các tất cả ngành của bậc Cao đẳng sư 

phạm và Đại học. 
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- Thứ hai là trong những cựu sinh viên đã có việc làm, thì việc làm có phù hợp với 

chuyên ngành mình được đào tạo hay không? 

- Thứ ba là đánh giá khả năng đáp ứng về kiến thức và kỹ năng của sinh viên sau 

khi được đào tạo tại trường. 

- Thứ tư là thời gian xin được việc của cựu sinh viên sau khi ra trường, sinh viên 

tìm được việc qua những kênh nào và mức lương bao nhiêu?   

- Thứ năm là đánh giá của cựu sinh viên về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xin 

việc và sự hài lòng của cựu sinh viên đối một số lĩnh vực học tập, sinh hoạt của nhà 

trường. 

2. Thông tin phiếu khảo sát thu được 

2.1. Phương pháp thu thập và xử lý 

Dữ liệu được thu thập thông qua phiếu khảo sát, bằng nhiều hình thức: phỏng vấn 

trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại, gửi phiếu khảo sát qua Email, mạng xã hội, sử dụng 

công cụ Google Drive để thu thập dữ liệu...Dữ liệu sau khi thu thập được phân tích chủ 

yếu bằng phần mềm Excel.  

Để đảm bảo được độ tin cậy cao của thông tin khảo sát, tiến hành chọn mẫu có chọn 

lọc, tức là phân tổ để điều tra, mỗi tổ là mỗi ngành được đào tạo tại trường, vì số lượng 

sinh viên của mỗi ngành khác nhau nên số lượng câu trả lời thu được ở mỗi ngành là 

không bằng nhau, đảm bảo mẫu được chọn đại diện được tất cả các ngành . 

2.2 Kích thước mẫu  

Phân tích độ tin cậy của dữ liệu 

Số lượng cựu sinh viên Đại học, Cao đẳng đã tốt nghiệp trong năm 2020 là 469 sinh 

viên. Trong đó có 22 sinh viên Lào - đối tượng không thuộc phạm vi khảo sát. 

Ta có công thức tính quy mô mẫu cần thiết khi có quy mô của tổng thể như sau: 

21 ( )
N

n
N e


  

Với N = 469, e = 0.05 ta tính được n = 84 
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Với độ tin cậy 95%, mức ý nghĩa 5%, kích thước mẫu cần thiết tính được là 84 

phiếu. Số liệu khảo sát được là 324 phiếu ở tất cả các ngành và 2 bậc học, như vậy 

việc phân tích hoàn toàn có ý nghĩa thống kê. 

3. Tình trạng chung về nghề nghiệp của cựu sinh viên  

3.1. Tỷ lệ cựu SV có việc làm theo chuyên ngành đào tạo năm qua 

3.1.1. Đối với bậc Cao đẳng Sư phạm. 

Bảng 1: Tỉ lệ việc làm của cựu sinh viên Cao đẳng sư phạm 

Tên ngành 

Số 

lượng 

TN 

Số lượng khảo sát 

được 
Tỷ lệ SV 

có việc 

làm/tổng 

số SV 

phản hồi 

Tỷ lệ SV 

có việc 

làm/tổng 

số SV tốt 

nghiệp 

Tổng 

số 

Có 

việc 

làm 

Chưa 

có 

việc 

làm 

Sư phạm Âm nhạc 9 4 4 0 100 44.44 

Sư phạm ngữ văn 36 18 15 3 83.83 41.67 

Tổng 45 22 19 3 86.36 42.22 

Nhìn vào bảng thống kê, ta thấy trong số các sinh viên khảo sát được, tỉ lệ có 

việc làm của khối Cao đẳng là 86.36%. Sinh viên ngành SP Âm nhạc có tỉ lệ việc làm 

đạt 100%. Ngành sư phạm Ngữ văn tỉ lệ là 83.83%. Tuy nhiên, tổng số sinh viên khảo 

sát được so với tổng sinh viên tốt nghiệp chỉ đạt tầm 50% nên tỉ lệ sinh viên có việc 

làm trên tổng số sinh viên tốt nghiệp chỉ đạt ở mức 42.22%.  

3.1.2. Đối với bậc Đại học 
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Bảng 2: Tỉ lệ việc làm của cựu sinh viên Đại học tốt nghiệp năm 2020 

STT 

 
Tên ngành 

Tổng 

số 

SVTN 

Số SV phản hồi 
Tỷ lệ 

SVTN có 

việc làm 

/ tổng số 

SV phản 

hồi 

Tỷ lệ 

SVTN có 

việc làm/ 

 tổng số 

SV tốt 

nghiệp 

Tổng 

 số 

Có 

 việc 

làm 

Chưa 

 có 

việc 

làm 

1 Giáo dục Mầm non 86 66 64 2 98.48 75.58 

2 Giáo dục Tiểu học 79 69 66 3 95.65 83.54 

3 Công nghệ thông tin 27 24 22 2 91.67 81.48 

4 Sư phạm Vật lý 50 12 11 1 91.67 22.00 

5 Sư phạm Toán 84 69 60 9 89.86 73.81 

6 Ngôn ngữ Anh 50 30 25 5 84.38 54.00 

7 Việt Nam học 7 4 2 2 60.00 42.86 

8 Sư phạm Sinh học 16 11 6 5 54.55 37.50 

9 Văn học 20 15 7 8 46.67 35.00 

10 Lịch sử 5 2 0 2 0.00 0.00 

  Tổng: 424 302 263 39 71.29 50.58 

Qua bảng số liệu trên cho thấy trung bình tỉ lệ sinh viên có việc làm ở bậc Đại học 

năm qua là 71.29%. Một số ngành đạt mức 95% trở lên như Giáo dục Mầm non 98.48%, 

Giáo dục tiểu học 95.65%. Tuy nhiên cũng có ngành không xin được việc trong khoảng 

thời gian 6 tháng sau tốt nghiệp như ngành Lịch sử. Một số ngành xin việc khó hơn như 

ngành Văn học, Việt Nam học tỉ lệ dưới 50%. Điều này cho thấy nhu cầu xã hội đang đòi 

hỏi nguồn nhân lực đối với ngành Mầm non và Tiểu học rất cao. Nhà trường nên có 

xem xét điều chỉnh tuyển sinh phù hợp. 

 

Biểu đồ 1: Tỉ lệ việc làm của cựu sinh viên Cao đẳng sư phạm 
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Biểu đồ 2: Tỉ lệ việc làm của cựu sinh viên Đại học 

 

Biểu đồ 3: Tỉ lệ có việc làm và chưa có việc làm của sinh viên Đại học và Cao đẳng 

Qua biểu đồ 3 thể hiện tỉ lệ có việc làm của cựu sinh viên Đại học cao hơn so với 

bậc Cao đẳng, điều này chứng tỏ xã hội đòi hỏi điều kiện cao hơn ở người được tuyển 

dụng khi đã hoàn thành chương trình đại học. 

3.1.3 Đối sánh tỉ lệ có việc làm cựu sinh viên Đại học theo ngành qua 3 năm 

2018, 2019, 2020 
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Đại học 

Cao đẳng 
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Ngành đào tạo 
Năm 

TN 

Tổng 

số 

SVTN 

Tổng 

số SV 

khảo 

sát 

được 

Có 

việc 

làm 

Chưa 

có 

việc 

làm 

Tỷ lệ SV 

có việc 

làm/tổng 

số SV 

phản hồi 

Tỷ lệ SV 

có việc 

làm/tổng 

số SV tốt 

nghiệp 

Bảo vệ thực vật 
2018 34 30 29 1 96.67 85.29 

2019 19 17 14 3 82.35 73.68 

Công nghệ thông tin 

2018 52 42 40 2 95.24 76.92 

2019 109 96 86 10 89.58 78.90 

2020 27 24 22 2 91.67 81.48 

Giáo dục Mầm non 

2018 155 154 151 3 98.05 97.42 

2019 85 52 46 6 88.46 54.12 

2020 86 66 64 2 96.96 74.41 

Giáo dục Tiểu học 

2018 171 164 126 38 76.83 73.68 

2019 70 65 52 13 80.00 74.29 

2020 79 69 66 3 95.65 83.54 

Ngôn ngữ Anh 

2018 92 73 63 10 86.30 68.48 

2019 153 106 104 2 98.11 67.97 

2020 50 30 25 5 83.33 50 

Sư phạm Sinh học 

2018 97 92 72 20 78.26 74.23 

2019 53 50 37 13 74.00 69.81 

2020 16 11 6 5 54.54 37.5 

Sư phạm Toán học 

2018 127 121 115 6 95.04 90.55 

2019 90 66 46 20 69.70 51.11 

2020 84 69 60 9 86.95 71.42 

Sư phạm Vật Lý 

2018 121 95 92 3 96.84 76.03 

2019 66 59 39 20 66.10 59.09 

2020 50 12 11 1 91.66 22 

Văn học 

2018 34 31 19 12 61.29 55.88 

2019 48 35 16 19 45.71 33.33 

2020 20 15 7 8 46.66 35 

Vật lý học 2019 29 26 18 8 69.23 62.07 

Việt Nam học 
2019 50 49 37 12 75.51 74.00 

2020 7 4 2 2 50.00 28.57 

Tổng 
2067 1719 1463 256 2067 85.1 70.78 
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Biểu đồ 4: Đối sánh tỉ lệ có việc làm của sinh viên Đại học theo ngành qua 3 năm   

2018, 2019, 2020 

Biểu đồ 4 cho chúng ta thấy, tỉ lệ có việc làm ở mỗi ngành qua các năm ít có biến động, 

các ngành Sư phạm như Vật lý, Toán học cựu sinh viên tự tạo việc làm, hoặc làm ở các lĩnh vực 

gần với ngành nghề được đào tạo. Các ngành ngoài sư phạm như Công nghệ thông tin,  Bảo vệ 

thực vật, Việt Nam học ít có biến đổi. 

3.2. Tình trạng việc làm của cựu sinh viên 2 Bậc học trong năm 2020 

3.2.1. Thống kê số lượng có việc làm của cựu sinh viên các Bậc học 
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Bảng 3: Tổng hợp tình trạng việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp các năm 2018,  2019,  2020 

Bậc 

học 

Năm 

TN 

Số 

lượng 

TN 

Số 

lượng 

khảo 

sát 

được 

Có 

việc 

làm 

Chưa 

có 

việc 

làm 

Tỷ lệ SV 

có việc 

làm/tổng 

số SV 

phản hồi 

Tỷ lệ SV 

có việc 

làm/tổng 

số SV tốt 

nghiệp 

Cao 

đẳng 

 

2018 119 109 89 25 81.65 74.79 

2019 58 53 26 27 49.06 44.83 

2020 45 22 19 3 86.36 42.22 

Đại 

học 

2018 883 802 707 95 88.15 80.07 

2019 772 621 495 126 79.71 64.12 

2020 424 302 263 39 87.08 62.02 

Toàn trường 2301 1909 1599 315 83.76 69.49 

 

Biểu đồ 5: Tình trạng việc làm cựu SV Cao đẳng sư phạm qua 3 năm 2018, 2019, 2020 

40% 

22% 
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Tình trạng việc làm cựu SV Cao 

đẳng sư phạm qua các năm 

Năm 2020 Năm 2019 Năm 2018
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Biểu đồ 6: Tình trạng việc làm của cựu sinh viên Đại học năm 2018, 2019, 2020 

Như vậy qua 3 năm tổng số lượng sinh viên tốt nghiệp của nhà trường là 2301 

sinh viên, chúng tôi đã khảo sát được 1909 sinh viên, trong đó 1599 sinh viên có việc 

làm chiếm tỉ lệ 83.76%, còn lại 315 sinh viên chiếm tỉ lệ 16.24% chưa có việc làm hoặc 

đang tìm việc. 

3.2.2 Đối sánh tỉ lệ có việc làm cựu sinh viên theo Bậc học qua 3 năm  2018, 2019, 2020 

 

Biểu đồ 7: Đối sánh tỉ lệ có việc làm của cựu sinh viên theo Bậc học qua 3 năm   

2018,  2019,  2020 
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Qua biểu đồ 7, khái quát được tình trạng chung về khả năng có việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp tại Trường Đại học Quảng Nam qua các năm. Nhìn chung, tỉ lệ sinh viên Đại học có việc 

làm cao hơn Cao đẳng. Sinh viên tốt nghiệp năm 2020 có tỉ lệ việc làm cao hơn so với năm 

2019, tỉ lệ có việc làm của bậc học Cao đẳng và Đại học là tương đương nhau. Như vậy thể nhận 

xét, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xin việc của sinh viên. 

3.3 Thời gian tìm được việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

Qua khảo sát tình trạng tìm việc làm của cựu sinh viên chúng tôi có kết quả về thời gian 

tìm việc như sau: (Dựa trên số liệu 324 sinh viên có cung cấp thông tin) 

Bảng 4: Thống kê thời gian cựu sinh viên tìm được việc làm 

Thời gian Số lượng Tỉ lệ % 

Dưới 3 tháng 261 80.55 

Từ 3 đến 6 tháng 49 15.12 

Từ 6 tháng đến 1 năm 14 4.33 

Tổng 324  

 

Biểu đồ 8: Thời gian tìm được việc làm của sinh viên sau khi ra trường 

Biểu đồ số liệu trên cho thấy, đối với cựu sinh viên đã có việc làm thì thời gian tìm 

được việc làm tương đối nhanh, hơn 80% cựu sinh viên có thể xin được việc làm trong 

khoảng thời gian dưới 3 tháng, nếu tính trong khoảng 6 tháng thì tỉ lệ này là 95.88%. Có 

0 20 40 60 80 100

Dưới 3 tháng 

Từ 3 đến 6 tháng 

Từ 6 tháng đến 1 năm 

Thống kê thời gian cựu sinh viên tìm được việc làm 

Tỉ lệ % 



Báo cáo khảo sát tình trạng việc làm cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2020 

 

Phòng Công tác sinh viên                                                                                       Trang 14 

 

khoảng 4.33% tìm được việc làm sau 6 tháng đến một năm. Điều này chứng tỏ sinh viên 

ra trường tích cực tìm kiếm việc làm và có được việc ngay khi ra trường. 

3.4 Mức lương hiện tại của cựu sinh viên 

Kết quả dựa trên số liệu 324 sinh viên có cung cấp thông tin: 

Bảng 5: Thống kê mức lương của cựu sinh viên 

Mức lương Số lượng Tỉ lệ% 

Dưới 3 triệu 73 22.53 

Từ 3 đến 5 triệu 164 50.62 

Từ 5 đến 7 triệu 66 20.37 

Trên 7 triệu 21 6.48 

Tổng 324 

  

 

Biểu đồ 9: Mức lương và thu nhập của cựu sinh viên sau khi ra trường 

Biểu đồ điều tra cho thấy mức lương của cựu sinh viên hiện nay trong khoảng từ 3 

đến 5 triệu đồng tại thời điểm hiện nay và có 50.62% cựu sinh viên có việc làm có mức 

lương trên, 20.37% cựu sinh viên có mức lương trên 5 triệu và 22.53% dưới 3 triệu. 
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Khoảng lương và thu nhập trên phù hợp với chính sách lương và mặt bằng thu nhập hiện 

nay kể cả đơn vị sự nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp. 

3.5 Tỷ lệ cựu sinh viên làm việc đúng chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp 

Chúng tôi tiến hành khảo sát tình trạng việc làm có phù hợp với chuyên ngành đào 

tạo hay không? Khu vực làm việc: Nhà nước, Tư nhân, có yếu tố nước ngoài hay tự tạo 

việc làm cho thấy bảng số liệu dưới đây: 

- Mức độ phù hợp hay không phù hợp với chuyên ngành đào tạo: 

Bảng 6: Tỷ lệ cựu sinh viên làm việc đúng chuyên ngành 

Công việc Số lượng Tỉ lệ% 

Đúng ngành đào tạo 214 66.05 

Liên quan đến ngành đào tạo 65 20.06 

Không liên quan đến ngành đào tạo 45 13.89 

Tổng 324 
 

 

 

Biểu đồ 10: Tỷ lệ cựu sinh viên làm việc phù hợp với chuyên ngành 

Thống kê tỷ lệ sinh viên ra trường làm đúng chuyên ngành theo chuyên ngành đào tạo: 
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Bảng 7: Thống kê tình hình việc làm cựu sinh viên theo chuyên ngành 

Tên ngành đào tạo 
Năm 

TN 

Tổng 

số 

SVTN 

Tổng 

số 

SVKS 

được 

Tình hình việc làm          

Đúng 

ngành 

đào tạo 

Liên 

quan 

đến 

ngành 

đào tạo 

Không 

liên quan 

đến ngành 

đào tạo 

Chưa 

có việc 

làm 

Bảo vệ thực vật 
2018 34 30 16 2 11 1 

2019 19 17 9 3 1 3 

Công nghệ thông tin 

2018 52 42 23 14 0 2 

2019 109 96 41 30 15 10 

2020 27 24 14 5 2 2 

Giáo dục Mầm non 

2018 155 154 115 10 21 3 

2019 85 52 45 1 0 6 

2020 86 66 61 3 0 2 

Giáo dục Tiểu học 

2018 171 164 104 15 4 38 

2019 70 65 48 1 3 13 

2020 79 69 63 2 1 3 

Ngôn ngữ Anh 

2018 92 73 46 15 0 10 

2019 153 106 41 58 5 2 

2020 50 30 4 19 2 5 

Sư phạm Sinh học 

2018 97 92 10 38 23 20 

2019 53 50 3 16 18 13 

2020 16 11 5 1  5 

Sư phạm Toán học 

2018 127 121 78 32 2 6 

2019 90 66 24 6 13 20 

2020 84 69 31 24 5 9 

Sư phạm Vật Lý 

2018 121 95 38 9 44 3 

2019 66 59 10 16 13 20 

2020 50 12 7 3 1 1 

Văn học 

2018 34 31 2 3 14 12 

2019 48 35 0 8 8 19 

2020 20 15 1 5 1 8 

Vật lý học 2019 29 26 0 6 12 8 

ĐH Việt Nam học 
2019 50 49 18 11 6 12 

2020 7 4 1 1  2 

Lịch sử 2020 5 2 0 0 0 2 

Tổng cộng 3 năm: 2079 1725 858 357 225 260 

Bảng số 7 cho thấy tổng số sinh viên có việc làm có liên quan hay đúng chuyên 

ngành hay không đúng chuyên ngành được đào tạo. Bảng 8 phân chia theo ngành học thì 
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có khoảng 66.05% sinh viên làm việc đúng chuyên ngành được đào tạo, 20.06% sinh 

viên làm việc liên quan đến ngành đào tạo, 13.89% sinh viên làm việc không liên quan 

với chuyên ngành được đạo tạo, nó cho thấy ngành nghề hiện nay đang đáp ứng nhu cầu 

lao động trên thị trường. 

Nơi sử dụng lao động, môi trường làm việc của cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp: 

Bảng 8: Khu vực làm việc của cựu sinh viên 

Nơi làm việc Số lượng Tỉ lệ% 

Nhà nước 150 46.3 

Tư nhân 113 34.88 

Có yếu tố nước ngoài 2 0.62 

Tự tạo việc làm 59 18.21 

Tổng 324 
 

 

 

Biểu đồ 11: Khu vực làm việc của cựu sinh viên 

Thống kê khu vực làm việc của cựu sinh viên theo chuyên ngành đào tạo: 
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Bảng 9: Thống kê khu vực làm việc cựu sinh viên theo chuyên ngành 

Tên ngành đào tạo 
Năm 

TN 

Tổng 

số 

SVTN 

Tổng 

số 

SVKS 

được 

Khu vực làm việc 

Nhà 

nước 

Tư 

nhân 

Tự 

tạo 

việc 

làm 

Có 

yếu tố 

nước 

ngoài 

Bảo vệ thực vật 
2018 34 30 11 13 1 4 

2019 19 17 1 1 0 12 

Công nghệ thông tin 
2018 52 42 4 28 2 3 

2019 109 96 9 60 6 12 

Giáo dục Mầm non 
2018 155 154 72 63 8 3 

2019 85 52 24 19 3 0 

Giáo dục Tiểu học 
2018 171 164 105 9 4 5 

2019 70 65 45 3 1 2 

Ngôn ngữ Anh 
2018 92 73 9 45 2 5 

2019 153 106 7 84 4 5 

Sư phạm Sinh học 
2018 97 92 11 44 10 6 

2019 53 50 12 17 4 6 

Sư phạm Toán học 
2018 127 121 39 32 35 6 

2019 90 66 20 19 7 0 

Sư phạm Vật Lý 
2018 121 95 17 54 19 1 

2019 66 59 15 16 13 0 

Văn học 
2018 34 31 1 17 1 0 

2019 48 35 3 10 2 1 

Vật lý học 2019 29 26 1 15 1 2 

ĐH Việt Nam học 
2019 50 49 0 32 1 1 

2020 7 4 0 2 0 0 

Bảng 8 thống kê tổng quát khu vực làm việc của sinh viên, bảng 9 phân chia theo 

ngành học. Nhìn hai bảng trên ta biết được, tỉ lệ sinh viên ngành sư phạm sau khi tốt 

nghiệp xin được việc khá cao, tỉ lệ cựu sinh viên làm việc trong môi trường nhà nước là 

46.3%, làm việc ở công ty tư nhân là 34.88%. Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-

19 nên các công ty có yếu tố nước ngoài cũng bị ảnh hưởng dẫn đến tỉ lệ cựu sinh viên 

làm việc trong môi trường này khá thấp, chỉ có 0.62%, đa phần là sinh viên ngành ngôn 

ngữ Anh, Công nghệ thông tin. Tỉ lệ cựu sinh viên tự tạo việc làm sau khi ra trường tự 
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kinh doanh hoặc các ngành nghề, công việc khác như: tự mở trung tâm gia sư, dạy kèm 

tại nhà, hướng dẫn viên tự do, mở shop bán hàng… là 18.21% . 

3.6. Những kênh giúp sinh viên tìm được việc làm 

Bảng 10: Những kênh giúp sinh viên tìm được việc làm 

Kênh tìm việc Số lượng Tỉ lệ % 

Tự tìm kiếm việc làm 280 86.42 

Mối quan hệ của gia đình 20 6.17 

Sự hỗ trợ của nhà trường 5 1.54 

Hội chợ/ trung tâm giới thiệu việc làm 11 3.4 

Lý do khác 8 2.47 

Tổng 324  

Khảo sát yếu tố nào, phương tiện, công cụ hỗ trợ gì để sinh viên có thể tìm kiếm 

việc làm, qua bảng trên ta thấy: có 86.42% sinh viên có việc làm nhờ vào bản thân tự tìm 

kiếm, bên cạnh đó 6.17% nhờ vào mối quan hệ của gia đình. Điều này chứng tỏ để tìm 

được việc làm sinh viên phải nổ lực rất nhiều sau khi tốt nghiệp. Mặc dù trong những 

năm qua, nhà trường cùng với cơ quan chức năng trong tỉnh như Trung tâm Dịch vụ việc 

làm tỉnh, các doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hội thảo tuyển dụng, các sàn giao dịch 

thường xuyên nhưng chỉ có 1.54% sinh viên tìm được việc làm nhờ sự hỗ trợ từ phía nhà 

trường, 3.4% sinh viên có việc làm thông qua hội chợ/trung tâm giới thiệu việc làm. Các 

mối quan hệ xã hội, quan hệ gia đình cũng là nhân tố giúp sinh viên tìm được việc làm dễ 

hơn. 

3.7. Kế hoạch học tập để nâng cao trình độ 

Bảng 11: Thống kê kế hoạch học tập của cựu sinh viên sau khi ra trường 

Kế hoạch học tập 

Dự định sẽ 

học 

Đang học 

tập 

Đã hoàn 

thành Tổng Tỉ lệ % 

Ngoại ngữ 77 129 39.81 129 39.81 

Liên thông 48 54 16.67 54 16.67 

Bằng 2 46 55 16.98 55 16.98 

Thạc sỹ 56 56 17.28 56 17.28 

Không có kế hoạch 30 9.26 

Tổng 324 

 
Bảng số liệu phản ánh, sau khi ra trường chỉ có 9.26% sinh viên không có kế hoạch 

học tập để nâng cao trình độ chuyên môn hay kiến thức. Sinh viên cao đẳng có nhu cầu 
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liên thông lên đại học, sinh viên đại học có nhu cầu học lên sau đại học. Bên cạnh đó 

phần lớn sinh viên muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ để bồi dưỡng kỹ năng đồng thời dễ 

thăng tiến cũng như dễ thay đổi trong công việc chiếm tỉ lệ 39.81%. 

4. Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xin việc của cựu sinh viên. 

Với thang đo Likert, thang điểm từ 1 đến 5: Mức 1- hoàn toàn không quan trọng 

đến Mức 5- Rất quan trọng, thu được kết quả như sau: 

Bảng 12: Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xin việc của cựu sinh viên 

Yếu tố 

Tổng 

số 

đánh 

giá 

Hoàn 

toàn 

không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Bình 

thường 

Quan 

trọng 

Rất 

quan 

trọng 

Điểm 

trung 

bình 

Kết quả học tập 324 10 13 88 164 49 3.71 

Kỹ năng cứng 307 0 10 65 184 48 3.88 

Kỹ năng mềm 317 2 6 52 164 93 4.07 

Kinh nghiệm công 

việc 

322 3 9 51 171 88 4.03 

Ngoại ngữ 311 3 24 110 119 55 3.64 

Mối quan hệ gia đình 310 13 39 120 90 48 3.39 

Nhìn vào bảng phân tích dữ liệu ta thấy rất nhiều yếu tố ảnh hưởng cao tới quá trình 

xin việc của cựu sinh viên, yếu tố nào cũng quan trọng, trong số đó “Kỹ năng mềm” 

được đánh giá là quan trọng nhất, trung bình gần 4.07 điểm, tiếp theo là “Kinh nghiệm 

công việc” 4.03 điểm. Yếu tố ít quan trọng hơn trong 6 yếu tố được nêu trên là “Mối 

quan hệ gia đình”.  

5. Đánh giá sự cần thiết của kiến thức được đào tạo tại nhà trường đối với công việc 

của cựu sinh viên: 

Qua quá trình khảo sát, thu thập được đánh giá của 324 sinh viên Đại học từng 

ngành về sự cần thiết của kiến thức được trang bị ở Trường Đại học Quảng Nam đối với 

công việc, chúng tôi thống kê được kết quả như sau: 
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Bảng 13: Thống kê đánh giá của cựu SV về sự cần thiết của kiến thức được đào tạo tại 

trường theo ngành học 

Ngành học 

Tổng 

số 

đánh 

giá 

Hoàn 

toàn 

không 

cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

Bình 

thường 

Cần 

thiết 

Rất 

cần 

thiết 

Công nghệ thông tin 22 2 4 9 6 1 

Tỷ lệ %   9.09 18.18 40.91 27.27 4.55 

Giáo dục Mầm non 64 3 14 9 25 13 

Tỷ lệ %   4.69 21.88 14.06 39.06 20.31 

Giáo dục Tiểu học 70 
 

6 13 42 9 

Tỷ lệ %   
 

8.57 18.57 60 12.86 

Ngôn ngữ Anh 34 3 4 6 15 6 

Tỷ lệ %   8.82 11.76 17.65 44.12 17.65 

Sư phạm Sinh học 9 
 

2 3 2 2 

Tỷ lệ %   
 

22.22 33.33 22.22 22.22 

Sư phạm Toán học 81 4 15 29 30 3 

Tỷ lệ %   4.94 18.52 35.8 37.04 3.7 

Sư phạm Vật Lý 12 
 

4 2 3 3 

Tỷ lệ %    33.33 16.67 25 25 

Văn học 17  1 1 15 
 

Tỷ lệ %    5.88 5.88 88.24  

Lịch sử 2  
  

2  

Tỷ lệ %      100  

Việt Nam học 5  
 

2 2 1 

Tỷ lệ %    
 

40 40 20 

Tổng 316 12 50 74 142 38 

Tỷ lệ %   3.8 15.82 23.42 44.94 12.03 

Bảng thống kê của 10 ngành ở bậc Đại học, xét tổng thể sinh viên tốt nghiệp thì 

44.94% sinh viên đánh giá là kiến thức được đào tạo tại trường cần thiết công việc sau 

khi ra trường, 12.03% sinh viên đánh giá là rất cần thiết, 23.42% thấy bình thường. Có 

3.8% cho rằng hoàn toàn không cần thiết cho công việc và yêu cầu xã hội. Như vậy, có 

thể thấy kiến thức được trang bị ở Trường Đại học Quảng Nam khá cần thiết cho sinh 

viên trong quá trình tìm việc cũng như trong quá trình làm việc. 
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6. Đánh giá mức độ hài lòng của cựu sinh viên đối với một số lĩnh vực của nhà 

trường. 

Bảng 14: Đánh giá mức độ hài lòng của cựu sinh viên đối với một số lĩnh vực của nhà trường 

Lĩnh vực 

Tổng 

số 

đánh 

giá 

Hoàn 

toàn 

không 

hài 

lòng 

Không 

hài 

lòng 

Bình 

thường 

Hài 

lòng 

Hoàn 

toàn 

hài 

lòng 

Điểm 

trung 

bình 

Chương trình đào 

tạo 
324 4 1 58 203 58 3.96 

Đội ngũ giảng viên 320 3 1 20 211 85 4.17 

Quản lý và phục vụ 

đào tạo 
310 5 4 80 213 8 3.69 

Sinh hoạt đời sống 318 3 3 65 189 58 3.93 

Theo mô tả bảng đánh giá trên, sinh viên khá hài lòng với các lĩnh vực của nhà 

trường như “Chương trình đào tạo”, “Đội ngũ giảng viên”, “Quản lý và phục vụ đào tạo”, 

“Sinh hoạt và đời sống”. Với thang đo Likert, thang điểm từ 1 đến 5. Mức 1- hoàn toàn 

không hài lòng đến Mức 5- hoàn toàn hài lòng. Với độ tin cậy 95% thì giá trị trung bình 

đo được đối với các lĩnh vực trên được đánh giá trong khoảng biến thiên từ 3.69 đến 4.17 

điểm. Như vậy sinh viên tương đối hài lòng về các lĩnh vực trên, số lượng sinh viên đánh 

giá “Hài lòng” tương đối cao. Hài lòng cao nhất đối với “Chương trình đào tạo và Đội 

ngũ giảng viên” ở trường. 

-Đánh giá sự hài lòng của sinh viên: “ngành học*chương trình đào tạo”: 
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Bảng 15: Đánh giá mức độ hài lòng của cựu sinh viên đối với chương trình đào tạo theo 

ngành học 

Ngành học 

Tổng 

số 

đánh 

giá 

Hoàn 

toàn 

không 

hài 

lòng 

Không 

hài 

lòng 

Bình 

thường 

Hài 

lòng 

Hoàn 

toàn 

hài 

lòng 

Công nghệ thông 

tin 

24 1 1 6 14 2 

Tỷ lệ %   4.55 4.55 27.27 63.64 9.09 

Giáo dục Mầm non 65 1 2 2 39 21 

Tỷ lệ %   1.56 3.13 3.13 60.94 32.81 

Giáo dục Tiểu học 68 1 1 8 40 18 

Tỷ lệ %   1.43 1.43 11.43 57.14 25.71 

Ngôn ngữ Anh 30 1 0 7 18 4 

Tỷ lệ %   2.94 0 20.59 52.94 11.76 

Sư phạm Sinh học 11 0 0 3 6 2 

Tỷ lệ %   0 0 33.33 66.67 22.22 

Sư phạm Toán học 66 1 3 16 42 4 

Tỷ lệ %   1.23 3.7 19.75 51.85 4.94 

Sư phạm Vật Lý 12 
 

1 4 5 2 

Tỷ lệ %   0 8.33 33.33 41.67 16.67 

Văn học 15 
  

1 14 
 

Tỷ lệ %   0 0 5.88 82.35 0 

Lịch sử 2 
  

2 
  

Tỷ lệ %   0 0 100 0 0 

Việt Nam học 4 
   

2 2 

Tỷ lệ %   0 0 0 40 40 

Tổng 297 5 8 49 180 55 

Tỷ lệ %   1.58 2.53 15.51 56.96 17.41 
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Biểu đồ 12: Tỉ lệ đánh giá mức độ hài lòng của cựu sinh viên đối với chương trình đào 

tạo theo chuyên ngành 

Nhìn chung, sinh viên khá hài lòng về chương trình đào tạo của nhà trường. Ngành 

Văn học được đánh giá cao nhất, ngành Sư phạm Vật lý thì thấp hơn, được đánh giá ở 

mức bình thường. Chứng tỏ, chương trình đào tạo ở hầu hết các ngành đáp ứng được nhu 

cầu của sinh viên, tạo được thuận lợi cho sinh viên trong quá trình làm việc của mình. 

- Bảng khảo sát đánh giá “Ngành học* Đội ngũ Giảng viên” 
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Bảng 16: Đánh giá mức độ hài lòng của cựu sinh viên đối với đội ngũ giảng viên theo 

ngành học 

Ngành học 

Tổng 

số 

đánh 

giá 

Hoàn 

toàn 

không 

hài 

lòng 

Không 

hài 

lòng 

Bình 

thường 

Hài 

lòng 

Hoàn 

toàn 

hài 

lòng 

Công nghệ thông 

tin 

27 1 2 5 14 5 

Tỷ lệ %   4.55 9.09 22.73 63.64 22.73 

Giáo dục Mầm non 72 2 4 2 42 22 

Tỷ lệ %   3.13 6.25 3.13 65.63 34.38 

Giáo dục Tiểu học 76 
 

1 4 42 29 

Tỷ lệ %   0 1.43 5.71 60 41.43 

Ngôn ngữ Anh 36 1 1 4 22 8 

Tỷ lệ %   2.94 2.94 11.76 64.71 23.53 

Sư phạm Sinh học 11 
  

1 8 2 

Tỷ lệ %   0 0 11.11 88.89 22.22 

Sư phạm Toán học 68 1 4 8 42 13 

Tỷ lệ %   1.23 4.94 9.88 51.85 16.05 

Sư phạm Vật Lý 12 
 

1 2 7 2 

Tỷ lệ %   0 8.33 16.67 58.33 16.67 

Văn học 15 
   

13 2 

Tỷ lệ %   0 0 0 76.47 11.76 

Lịch sử 2 
  

2 
  

Tỷ lệ %   0 0 100 0 0 

Việt Nam học 5 
   

3 2 

Tỷ lệ %   0 0 0 60 40 

Tổng 324 5 13 28 193 85 

Tỷ lệ %   1.58 4.11 8.86 61.08 26.9 
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Biểu đồ 13: Tỉ lệ đánh giá mức độ hài lòng của cựu sinh viên đối với đội ngũ giảng viên 

theo chuyên ngành 

 Nhìn số liệu ở bảng 16 và biểu đồ 13, ta thấy sinh viên “Hài lòng” với hầu hết đội 

ngũ Giảng viên ở trường, ngành Giáo dục Tiểu học được sinh viên đánh giá ở mức 

“Hoàn toàn hài lòng” là cao hơn so với các ngành khác. Ngành Lịch sử được đánh giá ở 

mức độ “Bình thường”. 

7. Kết luận 

Qua quá trình khảo sát và phân tích báo cáo đã trả lời được những mục tiêu đặt ra 

ban đầu: 

- Năm 2020 tổng số lượng sinh viên tốt nghiệp của nhà trường là 469 sinh viên, 

chúng tôi đã khảo sát được 324 sinh viên, trong đó 282 sinh viên có việc làm  chiếm tỉ lệ 

87.04%, còn lại 12.96% sinh viên chưa có việc làm hoặc đang tìm việc. 

- Đối với cựu sinh viên đã có việc làm thì thời gian xin được việc làm tương đối 

nhanh, 80.55% cựu sinh viên có thể xin được việc làm trong khoảng thời gian dưới 3 

tháng, nếu tính trong khoảng 6 tháng thì tỉ lệ này là 95.67%. Có khoảng 4.33% tìm được 

việc làm sau 6 tháng đến một năm. Đây là cơ sở khả quan để nhà trường khẳng định nội 

dung, chương trình và kế hoạch đào tạo hiện nay đảm bảo chất lượng giáo dục và đáp 

ứng yêu cầu xã hội. 
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- Trong số cựu sinh viên có việc làm thì có khoảng 66.05% sinh viên làm việc đúng 

chuyên ngành được đào tạo, 20.06% sinh viên làm việc liên quan đến ngành đào tạo, 

13.89% sinh viên làm việc không liên quan với chuyên ngành được đạo tạo, nó phản ánh 

xu hướng giáo dục đại học và thị trường lao động đa dạng nên sinh viên có quyền lựa 

chọn công việc mà không phải chuyên môn đã học để có mức lao động, thù lao và công 

việc tốt hơn. 

- Mức lương của cựu sinh viên hiện nay trong khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng tại thời 

điểm hiện nay và có 50.62% cựu sinh viên có việc làm có mức lương trên, 20.37% cựu 

sinh viên có mức lương trên 5 triệu và 22.53% dưới 3 triệu nó phản ánh mức sống chung 

của xã hội cũng như mức thu nhập của cựu sinh viên mới ra trường. 

- Theo đánh giá của cựu sinh viên thì kiến thức và kỹ năng được đào tạo tại trường 

đã đáp ứng được một phần thực tế công việc vì vậy trong những năm tới cần tăng cường 

giáo dục, huấn luyện kỹ năng để sinh viên thích ứng với yêu cầu của xã hội. 

Tóm lại, thông qua báo cáo này chúng tôi đã có được bản đánh giá và góc nhìn tổng 

quan về tình hình việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Quảng Nam, 

cũng như nắm được một phần chất lượng đào tạo của nhà trường thông qua đánh giá chủ 

quan của cựu sinh viên. Từ đây có thể có những định hướng đào tạo nhằm tăng khả năng 

tìm được việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Quảng Nam và đáp 

ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. 


