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PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
Là người trực tiếp đối mặt, anh/chị hiểu rõ những đòi hỏi gắt gao của thị trường lao động. Những câu trả
lời và góp ý khách quan của anh/chị là kênh thông tin không thể thiếu để Trường ĐH KHXH&NV,
ĐHQG-HCM điều chỉnh chiến lược đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Nhà trường cam
kết bảo mật thông tin do anh/chị cung cấp. (Vui lòng tô đen phương án được chọn.)

Ghi chú: Anh/Chị đã có việc làm vui lòng trả lời I, II và IV.
Anh/Chị chưa có việc làm kể từ khi tốt nghiệp vui lòng trả lời I, III và IV.
I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI
C1. Họ và tên người trả lời:.............................:.................................................................................
C2. Chuyên ngành đã được đào tạo tại Trường:.................................................................................
C3. Thời điểm tốt nghiệp đại học: tháng.............., năm..................
(Chú ý: thời điểm tốt nghiệp đại học là thời điểm được Nhà trường ký quyết định tốt nghiệp.)

C4. Xếp loại tốt nghiệp:

1. Xuất sắc
2. Giỏi
3. Khá

4. Trung bình khá
5. Trung bình

    

C5. Khả năng sử dụng ngoại ngữ (là ngoại ngữ 2 đối với sinh viên chuyên ngữ) hiện nay của
anh/chị?
1. Rất thành thạo
4. Không thành thạo
2. Thành thạo
5. Không sử dụng được
    
3. Tương đối thành thạo
C6. Khả năng sử dụng tin học văn phòng hiện nay của anh/chị?
1. Rất thành thạo
4. Không thành thạo
2. Thành thạo
5. Không sử dụng được
3. Tương đối thành thạo

    

II. THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐÃ CÓ VIỆC LÀM
C7. Sau khi tốt nghiệp, anh/chị mất bao lâu để xin việc? .................... tháng
C8. Tên cơ quan/tổ chức mà anh/chị đang làm việc: ……………….………………………………
Thuộc lĩnh vực nào?:
1. Đào tạo-nghiên cứu
4. Truyền thông
   
2. Văn hóa-xã hội
5. Khác (Xin ghi rõ.): …………...
3. Kinh tế-quản lý
Thuộc thành phần kinh tế nào (nhà nước, tập thể, tư nhân, tư bản nhà nước và có vốn đầu tư nước
ngoài)? ………...….........................................................................................................................,
Địa chỉ cơ quan/tổ chức: …………………………………………….… Số điện thoại:………….
Chức vụ hiện tại của anh/chị: ..........................................................................................................
C9. Số giờ làm việc trung bình/ngày: ................... giờ.
C10. Thu nhập bình quân từ việc làm của cá nhân: .................................VNĐ/tháng.
C11. Công việc hiện nay của anh/chị là do:
1. Anh/Chị tự tạo việc làm (làm chủ công ty, doanh nghiệp,...)
2. Anh/Chị làm cho gia đình
3. Anh/Chị được tuyển dụng
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C12. Theo ý kiến cá nhân, anh/chị được tuyển dụng là do những yếu tố nào? (Có thể chọn tối đa
5 đáp án.):
Các yếu tố giúp anh/chị được tuyển dụng
1. Kiến thức chuyên môn
2. Kỹ năng chuyên môn
3. Kỹ năng mềm
4. Khả năng ngoại ngữ
5. Khả năng tin học
6. Kinh nghiệm làm việc
7. Quen biết
8. Vốn sống
9. Khác (Xin ghi rõ.): .…….…….....................................

Theo mức độ ưu tiên từ 1 đến 5











C13. Việc làm hiện tại của anh/chị đúng, gần hoặc trái ngành đào tạo?
1. Đúng ngành đào tạo
3. Trái ngành đào tạo
2. Gần ngành đào tạo









































  

C14. Anh/Chị đã sử dụng những loại kiến thức gì tiếp thu được từ khoá học vào việc làm hiện
tại? (Có thể chọn nhiều đáp án.):
Những loại kiến thức tiếp thu được từ khóa học
Theo mức độ ưu tiên từ 1 đến 3
1. Kiến thức đại cương
  
2. Kiến thức chuyên ngành
  
3. Kiến thức bổ trợ khác
  
C15. Anh/Chị đánh giá như thế nào về lượng kiến thức đã học cho công việc theo ngành đào tạo?
1. Không sử dụng
4. Từ 40 đến dưới 60%
     
2. Dưới 20%
5. Từ 60 đến dưới 80%
3. Từ 20 đến dưới 40%
6. Từ 80% trở lên
C16. Anh/Chị đã sử dụng những kỹ năng gì tiếp thu được từ khóa học vào việc làm hiện tại (kỹ
năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình,...)?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
C17. Anh/Chị đánh giá như thế nào về lượng kỹ năng đã học cho công việc theo ngành đào tạo?
1. Không sử dụng
4. Từ 40 đến dưới 60%
     
2. Dưới 20%
5. Từ 60 đến dưới 80%
3. Từ 20 đến dưới 40%
6. Từ 80% trở lên
C18. Trong quá trình làm việc, anh/chị có được đào tạo thêm
về kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ không?

1. Có
2. Không

 

Nếu “Có”, anh/chị hãy kể tên kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ đó:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
C19. Kể từ khi tốt nghiệp, anh/chị có thay đổi việc làm không?
(Nếu “Không”, xin chuyển sang IV.)

1. Có
2. Không

 

Nếu “Có”, anh/chị hãy cho biết số lần thay đổi: ......................... lần.
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C20. Anh/Chị thay đổi việc làm là do (Có thể chọn nhiều đáp án.):
1. Công việc trái ngành đào tạo
4. Không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu
   
2. Lương thấp
của công việc
3. Khó có cơ hội thăng tiến
5. Khác (Xin ghi rõ.): …………………....
III. THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CHƯA CÓ VIỆC LÀM KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP

C21. Anh/Chị chưa có việc làm là do:
1. Còn tiếp tục học
3. Đã xin việc nhưng chưa được
2. Chưa có ý định tìm việc
4. Khác (Xin ghi rõ):........................................

  

C22. Anh/Chị đã xin nhưng chưa có việc làm là do (Có thể chọn nhiều đáp án.):
1. Thiếu kiến thức chuyên môn 6. Thiếu khả năng tin học
2. Thiếu kỹ năng cần thiết
7. Thiếu mối quan hệ xã hội
       
3. Thiếu kinh nghiệm làm việc 8. Đang chờ thi tuyển,
4. Thiếu thông tin tuyển dụng
phỏng vấn
5. Thiếu khả năng ngoại ngữ
9. Khác (Xin ghi rõ.):…........
C23. Anh/Chị có dự định gì cho tương lai?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
IV. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
C24. Anh/Chị có ý kiến đóng góp gì cho việc nâng cao hiệu quả đào tạo của Trường?
- Về chương trình đào tạo:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- Về hoạt động giảng dạy của GV:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- Về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- Về dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại Trường:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
C25. Anh/Chị muốn chia sẻ điều gì với sinh viên đang theo học tại Khoa/Bộ môn?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
C26. Anh/Chị có tự hào đã từng là sinh viên của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM không?
1. Có
2. Không
3. Không ý kiến
  
Trân trọng cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của anh/chị.
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