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Tóm tắt:
o lường và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố tác động đến quyết định
chọn chương trình đào tạo liên kết Việt Nhật tại Viện Công nghệ Việt Nhật
(VJIT) thuộc trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Nghiên cứu
đã tiến hành khảo sát sinh viên đang theo học tại viện VJIT. Nghiên cứu về cơ bản đã
khám phá các yếu tố: Đặc điểm cá nhân, Cơ hội việc làm, Chương trình đào tạo, Đối
tượng tham chiếu, Uy tín trường Đại học, Nỗ lực giao tiếp của trường, Chi phí học tập
tác động đến quyết định chọn của sinh viên thông qua phân tích mô hình cấu trúc SEM,
nhằm hiểu rõ sinh viên của Viện VJIT và nâng cao chất lượng chương trình liên kết quốc
tế
Từ khoá: Đặc điểm cá nhân, cơ hội việc làm, chương trình đào tạo, đối tượng
tham chiếu, uy tín trường đại học, nỗ lực giao tiếp của trường, chi phí học tập, quyết
định chọn, Hutech.
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Abstract:
This study aims to identify and measure the main factors impact on the decision
of choosing Viet Nam – Japan educational program at VJIT of Hutech. The data have
been collected from 535 current stduents through a well-designed questionnaire. The
research methods include Cronbach’s Alpha coefficient, Exploratory factor analysis
(EFA), Confirmation Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Modeling (SEM).
Research results show that considered 7 factors have affected on the decision of choosing
Viet Nam – Japan educational program
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