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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN
TỐT NGHIỆP

Anh/Chị SVTN Trường Đại học Nha Trang thân mến,
Phiếu thu thập thông tin này nhằm mục đích giúp Trường ĐHNT thiết lập và phát triển mối liên lạc giữa
Nhà trường với các SVTN, đồng thời cung cấp cho Nhà trường những thông tin quý báu giúp không
ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ của Nhà trường đối với xã hội.
Sau khi hoàn thành phiếu, Anh/Chị vui lòng gửi lại cho đơn vị tổ chức phát phiếu hoặc gửi về địa chỉ:
………………………………………………………………….
Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang.
(hoặc scan phiếu và gửi file về địa chỉ email:……………………………)
Nhà trường đảm bảo tính bảo mật của các thông tin cá nhân được cung cấp. Rất mong nhận được sự
hợp tác của quý Anh/Chị. Trân trọng cảm ơn.

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: ……………………………………………………………….
2. Ngành học tại Trường ĐHNT: ………………………………………………. Bậc (CĐ, ĐH, SĐH): ……….
Khoa/Viện: ……………………………………... Lớp:………………. .. Năm tốt nghiệp: ………………….
3. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………
4. Điện thoại (di động): ………………………………………… Email: ………………………………………
II. THÔNG TIN VỀ SVTN ĐÃ CÓ VIỆC LÀM
5. Tên và địa chỉ của cơ quan đang công tác: …………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Chức vụ hay vị trí công tác: ……………………………………………..…… Thâm niên: ………….. (năm)
7. Cơ quan hiện đang công tác là:
 Cơ quan nhà nước

 Doanh nghiệp có vốn nước ngoài

 Doanh nghiệp quốc doanh

 Doanh nghiệp của gia đình

 Doanh nghiệp tư nhân VN

 Khác:……………………………...………

8. Thu nhập bình quân từ cơ quan trong 1 tháng:
 Dưới 5 triệu VNĐ

 Từ 5 triệu VNĐ đến dưới 10 triệu VNĐ

 Từ 10 triệu VNĐ đến dưới 15 triệu VNĐ

 Từ 15 triệu VNĐ trở lên

9. Mức độ phù hợp của ngành đã học với tính chất công việc hiện nay:
 Rất phù hợp

 Phù hợp

 Phù hợp một phần

 Không phù hợp

10. Mức độ đáp ứng của các kiến thức chuyên môn được học đối với yêu cầu công việc hiện nay:
 Đáp ứng rất tốt

 Đáp ứng tốt

 Đáp ứng một phần

 Hoàn toàn không đáp ứng

11. Mức độ đáp ứng của các kỹ năng chuyên môn/tay nghề được đào tạo đối với yêu cầu công việc hiện nay:
 Đáp ứng rất tốt

 Đáp ứng tốt

 Đáp ứng một phần

 Hoàn toàn không đáp ứng

12. Mức độ đáp ứng của các kỹ năng mềm (giao tiếp, làm việc nhóm, lãnh đạo, …) được đào tạo đối với yêu
cầu công việc hiện nay:
 Đáp ứng rất tốt

 Đáp ứng tốt

 Đáp ứng một phần

 Hoàn toàn không đáp ứng
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13. Cảm nhận chung của Anh/Chị về chất lượng đào tạo của khóa học tại Trường ĐHNT:
 Rất hài lòng

 Hài lòng

 Tạm hài lòng

 Không hài lòng

14. Cảm nhận chung của Anh/Chị về chất lượng của môi trường sống, học tập tại Trường ĐHNT (trong thời
gian Anh/Chị theo học):
 Rất hài lòng

 Hài lòng

 Tạm hài lòng

 Không hài lòng

15. Thời gian tìm được việc làm phù hợp với ngành đã học kể từ lúc tốt nghiệp (không phải trả lời nếu việc làm
không phù hợp với ngành đã học):
 Dưới 6 tháng

 Từ 6 – 12 tháng

 Từ 1 – 2 năm

 Trên 2 năm

16. Chọn một trường hợp đúng nhất đối với Anh/Chị khi bắt đầu nhận việc tại cơ quan:
 Đáp ứng được yêu cầu của cơ quan, không phải

 Cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cơ quan

đào tạo bổ sung

nhưng phải đào tạo bổ sung

 Không đáp ứng được yêu cầu của cơ quan, phải

 Khác:

đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung
17. Anh/Chị hãy đánh giá mức độ quan trọng của những yếu tố giúp Anh/Chị được tuyển dụng hoặc tự tạo việc
làm theo bảng sau (bằng cách đánh chéo vào ô tương ứng với mức độ quan trọng: 1= Không quan trọng,
2= Ít quan trọng, 3= Tương đối quan trọng, 4= Khá quan trọng, 5= Rất quan trọng)
Yếu tố

STT
1.

Kiến thức nền tảng

2.

Kiến thức chuyên môn

3.

Kiến thức về quản lý, điều hành

4.

Kiến thức chung về văn hóa, xã hội

5.

Hiểu biết thực tế và các vấn đề đương đại của ngành nghề

6.

Kỹ năng nghiệp vụ, tay nghề chuyên môn

7.

Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc

8.

Khả năng ứng dụng tin học trong công việc

9.

Khả năng giao tiếp, trình bày (nói, viết)

10.

Kinh nghiệm làm việc

11.

Trải nghiệm về các hoạt động đoàn thể

12.

Trải nghiệm về các hoạt động phục vụ cộng đồng

13.

Yếu tố khác (xin cho biết cụ thể):

1

Mức độ quan trọng
2
3
4

5

III. THÔNG TIN VỀ SVTN CHƯA CÓ VIỆC LÀM
18. Anh/Chị chưa có việc làm là do:
 Chưa có ý định tìm việc làm

 Chưa tìm được công việc phù hợp với chuyên môn

 Đang xin việc

 Chưa tìm được công việc phù hợp với yêu cầu thu nhập

 Thiếu kiến thức chuyên môn

 Thiếu kỹ năng

 Khác (xin cho biết cụ thể):

19. Nếu Anh/Chị chưa được tuyển dụng là do thiếu/yếu về kiến thức chuyên môn, xin cho biết các kiến thức
chuyên môn còn thiếu/yếu:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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20. Nếu Anh/Chị chưa được tuyển dụng là do thiếu/yếu về kỹ năng, xin cho biết các kỹ năng còn thiếu/yếu:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
IV. ĐÓNG GÓP CHO NHÀ TRƯỜNG (Dành cho tất cả SVTN)
21. Theo Anh/Chị, có những môn học nào trong chương trình đào tạo của ngành học (mà Anh/Chị đã học) cần
được tăng thêm hoặc giảm bớt thời lượng, không cần thiết, hoặc cần bổ sung mới?
Tăng thời lượng: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Giảm thời lượng: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Không cần thiết: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Bổ sung mới: ……………………………………………………………………………………………….....
22. Theo Anh/Chị, để SV tốt nghiệp từ Trường ĐHNT có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động thì
Nhà trường cần đầu tư nhiều hơn đến những nội dung đào tạo và rèn luyện nào (có thể chọn nhiều nội dung):
 Kiến thức nền tảng
 Kiến thức chuyên môn
 Kiến thức về quản lý, điều hành
 Kiến thức chung về văn hóa, xã hội
 Hiểu biết thực tế và các vấn đề đương đại của ngành nghề
 Kỹ năng nghiệp vụ, tay nghề chuyên môn
 Khả năng sử dụng ngoại ngữ
 Khả năng ứng dụng tin học
 Khả năng giao tiếp, trình bày (nói, viết)
 Các hoạt động đoàn thể dành cho SV
 Các hoạt động phục vụ cộng đồng dành cho SV
 Các nội dung khác (xin cho biết cụ thể):

23. Anh/Chị có khả năng đóng góp trong những lĩnh vực nào để giúp Trường ĐHNT không ngừng phát triển
hoạt động đào tạo và nghiên cứu (có thể chọn nhiều lĩnh vực):
 Nhận SV đến thực tập ở cơ quan

 Nhận SV tốt nghiệp đến làm việc ở cơ quan

 Hỗ trợ học bổng cho SV

 Kết hợp/hỗ trợ nghiên cứu khoa học

 Báo cáo chuyên đề, trao đổi với SV

 Nhận giảng viên đến cơ quan tìm hiểu thực tế

 Khác (xin cho biết cụ thể):

24. Những góp ý khác nhằm mục đích nâng cao chất lượng SV tốt nghiệp từ Trường ĐHNT:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
25. Theo Anh/Chị, Trường ĐHNT cần làm gì để phát huy tốt hơn vai trò của các Cựu sinh viên đối với Nhà trường?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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