
TpHCM, ngày 02 tháng 7 năm 2019

KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ 

CƠ SỞ VẬT CHẤT 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ



GIỚI THIỆU

• Khảo sát được Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) thực hiện với mục

đích đánh giá cơ sở vật chất (CSVC) phục vụ cho sinh viên chương trình

đào tạo quốc tế (CTĐTQT);

• Đối tượng khảo sát: tất cả sinh viên đang theo học CTĐTQT. Số lượng

mẫu thu thập được: 426 phiếu khảo sát;

• Thời gian thu thập dữ liệu từ 20/05/2019 đến 20/06/2019 thông qua việc

gửi phiếu khảo sát cho từng sinh viên trên hệ thống Lime Survey.



KẾT QUẢ

STT Tiêu chí đánh giá Mean 

1.  X1 Phòng học 

(máy chiếu, màn chiếu, micro, âm thanh, 

máy lạnh, ánh sáng, bảng, bàn ghế,…) 

7.33 

2.  X2 Thư viện A4 6.96 

3.  X3 Phòng máy tính A4 6.96 

4.  X4 Các khu tự học (A4, B4,) 7.01 

5.  X5 Phòng thí nghiệm 6.17 

6.  X6 Sân thể thao đa năng B6 6.06 

7.  X7 Căn tin A4 6.99 

8.  X8 Internet của OISP (A4, B4, B9, B10) 6.24 

9.  X9 Nhà vệ sinh của OISP (A4, B4, B9, B10) 7.89 

10.  Y Mức độ hài lòng chung về cơ sở vật chất 6.85 

 



Kết quả phân tích đã cho thấy 05 yếu tố ảnh hưởng nhất tới mức độ hài

lòng chung của sinh viên về cơ sở vật chất (được sắp xếp theo thứ tự ảnh

hưởng từ lớn tới nhỏ) là:

1. Phòng học

2. Internet của OISP (A4, B4, B9, B10)

3. Nhà vệ sinh của OISP (A4, B4, B9, B10)

4. Sân thể thao đa năng B6

5. Thư viện A4



KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI TIẾN 2020

Trong năm vừa qua, VPĐTQT đã thực hiện:

• Xây dựng khu tự học A4

• Cải tạo các tòa nhà B9, B10, B6, B8;

• Sửa chữa các trang thiết bị dạy học;

• Trang bị và nâng cấp hệ thống internet phục vụ cho mục đích dạy và học của giảng

viên, sinh viên CTĐTQT;

• Sửa chữa sân thể thao đa năng B6.

Năm 2020, VPĐTQT dự kiến tiếp tục cải tạo thư viện A4, canteen A4, phòng học và khu tự

học ở các tòa nhà B1, B2; và tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và các trang thiết bị phòng thí

nghiệm ở các Khoa./.


