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Tóm tắt:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khoa Kinh 
tế Trường Đại học Bạc Liêu, nhằm xác định và đánh giá được các yếu tố ảnh 
hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khoa kinh tế tại Trường Đại học Bạc 

Liêu. Từ đó, đưa ra các đề xuất  hàm ý quản trị  giúp nâng cao kết quả học tập của sinh 
viên khoa Kinh tế trong thời gian sắp tới. Thông qua phân tích định tính và định lượng, 
nghiên cứu chỉ ra có 7 nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên, bao gồm: 
kiên định học tập, cạnh tranh học tập, phương pháp học tập, cơ sở vật chất, năng lực 
giảng viên, động cơ học tập, tương tác lớp học. Trong đó, yếu tố phương pháp học tập 
có ảnh hưởng mạnh nhất đến kết quả học tập của sinh viên, yếu tố năng lực giảng viên 
có ảnh hưởng yếu nhất.

Từ khóa: Kết quả học tập, sinh viên, Đại học Bạc Liêu, khoa Kinh tế.

Abstract:
The   article   studies   the   factors   affecting  students’ study results from Faculty of 

Economics, Bac Lieu university. In order to identify and evaluate the factors affecting 
students’ study results from Faculty of Economics at Bac Lieu University. Thereby, it 
gives managerial   implications   to   help Bac Lieu University to improve students’ 
study results from Faculty of Economics in the near future.  Through quantitative and 
qualitative analysis, the research indicates that seven factors affect to students’ academic 
performance, including: study persistence, academic competition, learning approach, 
facilities, faculty capacity, learning motivation, classroom interaction. In which, the 
factor of learning approach has the strongest influence students’ study results, the factor 
of faculty capacity has the weakest influence.
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