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Nhằm lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của các bên có liên quan, trong đó có ý kiến về sự
hài lòng của nhà tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp, Nhà trường rất mong nhận được những
ý kiến đánh giá toàn diện về chất lượng sinh viên tốt nghiệp của trường đang công tác tại Quý cơ
quan. Những ý kiến xác đáng của Quý cơ quan sẽ góp phần rất quan trọng giúp Nhà trường
không ngừng nâng cao hiệu quả đào tạo, nhằm cung ứng nguồn nhân lực ngày càng có chất
lượng hơn cho xã hội. ( in vui lòng tô đen phương án được chọn.)

I. THÔN

TIN VỀ NH TUYỂN DỤN

C1. ên cơ quan mà Ông/Bà đang làm việc: …………………… ………………………………
huộc lĩnh vực hoạt động nào?:
1: ào tạo-nghiên cứu
4: ruyền thông-dịch vụ
    
2: Văn hóa-xã hội
5: Khác (Xin ghi rõ.): ………..…
3: Kinh tế-quản lý
huộc loại hình cơ quan/doanh nghiệp nào?
1: Nhà nước
4: Liên doanh với nước ngoài
     
2: ư nhân
5: hi chính phủ
3: 100% vốn nước ngoài
6: Khác (Xin ghi rõ.): ……… … ...……………………………
ịa chỉ cơ quan: ...............................................................................................................................
iện thoại cơ quan: .................................. Email cơ quan: ...............................................................
Website của cơ quan: ........................................................................................................................
C2. Chức vụ hiện tại của Ông/Bà: ......................................................................................................
iện thoại cá nhân: ................................. Email cá nhân: ...............................................................

II. THÔN

TIN VỀ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

C3. Chuyên ngành của sinh viên tốt nghiệp: .....................................................................................
C4. Năm tốt nghiệp: ………………………… Năm được tuyển dụng:................................................
C5. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (trong chuyên ngành được khảo sát) đang công tác tại cơ quan: ..........

III. NHẬN ÉT CỦ NH TUYỂN DỤN
1. Về kiến thức của sinh viên tốt nghiệp (thang đo =hoàn toàn không hài lòng, =không hài lòng,
=tạm hài lòng, =hài lòng, =hoàn toàn hài lòng, =không có ý kiến)

     
C6 Kiến thức chuyên môn
     
C7 Kiến thức chung về văn hóa-kinh tế-xã hội
     
C8 Kiến thức về pháp luật, quy định của Nhà nước
Kiến thức khác (Xin ghi rõ.): ..........................................................      
C9
.........................................................................................................
2. Về kỹ năng/khả năng của sinh viên tốt nghiệp (thang đo =hoàn toàn không hài lòng, =không
hài lòng, =tạm hài lòng, =hài lòng, =hoàn toàn hài lòng, =không có ý kiến)

C10
C11
C12
C13

Kỹ năng/Nghiệp vụ chuyên môn
Kỹ năng lập kế hoạch
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng làm việc độc lập

     
     
     
     

     
C14 Kỹ năng làm việc nhóm
     
C15 Kỹ năng giao tiếp
     
C16 Kỹ năng trình bày
     
C17 Kỹ năng khai thác và xử lý thông tin
     
C18 Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu
     
C19 Kỹ năng tư duy (logic, sáng tạo …)
     
C20 Khả năng thích nghi nhanh với công việc
     
C21 Khả năng ngoại ngữ
     
C22 Khả năng tin học
Kỹ năng/khả năng khác (Xin ghi rõ.): ............................................      
C23
.........................................................................................................
3. Về phẩm chất của sinh viên tốt nghiệp (thang đo =hoàn toàn không hài lòng, =không hài lòng,
=tạm hài lòng, =hài lòng, =hoàn toàn hài lòng, =không có ý kiến)

Trung thực
Nhiệt tình, năng nổ
Cẩn trọng, chu đáo
Siêng năng, cần cù
Có tinh thần trách nhiệm
Có ý thức kỷ luật trong lao động
Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Có ý thức tập thể, cộng đồng
Có tinh thần cầu tiến
hẩm chất khác (Xin ghi rõ.): .........................................................
C33
.........................................................................................................
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

C34. Sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng tại uý cơ quan của Ông/Bà làm đúng,   
gần hoặc trái ngành được đào tạo?
  
1: úng ngành 2: ần ngành 3: Trái ngành
(Nếu “Trái ngành”, xin chuyển sang IV.)
C35.

rong quá trình làm việc, uý cơ quan:
  
1: Không phải đào tạo thêm
  
2: ã đào tạo thêm cùng ngành dưới 6 tháng
Những nội dung đã đào tạo thêm: ...........................................................................................
...................................................................................................................................................
3: ã đào tạo thêm cùng ngành từ 6 tháng trở lên
Những nội dung đã đào tạo thêm: ...........................................................................................
...................................................................................................................................................

IV. Ý

IẾN

HÁC TỪ NH TUYỂN DỤN

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

