BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH (IUH)
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, CÔNG TY VỀ NĂNG
LỰC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
	
  
Kính gửi: Quý Công ty/Doanh nghiệp/Cơ quan
Trên tinh thần cầu thị để cải tiến liên tục chất lượng đào tạo, Chúng tôi trân trọng gửi tới Quý vị phiếu hỏi nhằm phục
vụ cho công tác tự đánh giá của Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm. Chúng tôi rất mong nhận được các câu trả lời
của Quý vị cho các câu hỏi đặt ra trong phiếu. Các câu trả lời của Quý vị sẽ giúp Viện đưa ra được các giải pháp cải
tiến liên tục chất lượng đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu của Viện. Các thông tin về người trả lời sẽ được bảo mật, vì
vậy xin Quý vị hãy trả lời một cách thẳng thắn và khách quan các câu hỏi. Xin Quý vị vui lòng gởi lại Bảng hỏi cho
ban thư ký trong hội nghị này.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!
PHẦN 1:

THÔNG TIN ÐƠN VỊ

Tên doanh nghiệp: ............................................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................................
Quý danh người trả lời phiếu: ...........................................................................................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Email: ...........................................................................
PHẦN 2:

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN (SV) TỐT NGHIỆP

Quý vị khoanh tròn vào con số mà Quý vị cho là phù hợp.
1.
2.

3.

4.

SV tốt nghiệp IUH làm việc tại quý đơn vị thuộc ngành:
1. Công nghệ sinh học
2. Công nghệ thực phẩm

3. Sẽ tiếp nhận

Lý do đơn vị (ĐV) nhận SV tốt nghiệp của Trường (có thể chọn nhiều phương án)
1. ĐV có nhu cầu về tuyển nhân lực
2. Có trách nhiệm với xã hội.
3. Là đơn vị liên kết lâu năm với trường
4. Thông qua cựu sinh viên
5. Khác (xin vui lòng ghi rõ): ..........................................................................................................
……………….................................................................................................................................
Đơn vị (ĐV) nhận SV tốt nghiệp thông qua hình thức (có thể chọn nhiều phương án)
1. Trường/khoa liên hệ với ÐV
2. Thông qua các phương tiện truyền thông
3. Có người quen trong ÐV giới thiệu
4. Thi tuyển SV thực tập
5. Khác (xin vui lòng ghi rõ):..........................................................................................................
Số SV của Trường đang làm việc tại đơn vị
1. Dưới 5 SV
2. Từ 5 đến 10 SV
3. Trên 10 SV

PHẦN 3:

KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA ÐƠN VỊ

Quý vị vui lòng khoanh tròn vào ô trả lời với sự lựa chọn thích hợp. Mức độ đồng ý được chọn theo thang
điểm từ 1 đến 5 với quy ước:
1. Rất tốt
2. Tốt
3. Khá 4. Trung bình
5. Kém
1.
STT
1
2
3
4
5
6
7

Nhận xét của cơ quan, doanh nghiệp về bản thân SV
Nội dung
Năng lực chuyên môn sử dụng vào công việc được giao
Ý thức kỷ luật lao động
Ý thức trách nhiệm
Kỹ năng làm việc theo nhóm của Sinh viên
Kỹ năng tư duy, nghiên cứu, sáng tạo
Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý thông tin
Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ

Khoanh tròn ô lựa chọn
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

STT
8
9
10
11
12
12.1
12.2
2.

3.

4.

Nội dung
Kỹ năng sử dụng tin học
Kỹ năng thích ứng nhanh với các đổi mới về khoa học công nghệ
Sinh viên có tư duy kinh tế trong mọi hoạt động
Đánh giá chung của cơ quan, doanh nghiệp về SV tốt nghiệp IUH
Nhận xét của cơ quan, doanh nghiệp về bản thân sinh viên
Tinh thần, thái độ đối với công việc được giao
Kỹ năng giao tiếp với cán bộ, nhân viên trong đơn vị

Khoanh tròn ô lựa chọn
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Đánh giá về kỹ năng chuyên môn của SV trường
1. Rất tốt
2. Tốt, nhưng cần trang bị thêm
3. Bình thường
4. Khác: .................................................................................
Đánh giá về khả năng hội nhập của SV với môi trường sản xuất thực tế ở đơn vị
1. Rất tốt (>=80%)
2. Tốt, nhưng cần trang bị thêm (từ 65% - dưới 80%)
3. Bình thường (từ 50% - dưới 65%) 4. Cần phải cải tiến thêm (dưới 50%)
Theo ý kiến đơn vị, những môn học chuyên ngành và những kỹ năng mềm nào mà nhà trường
cần bổ sung thêm để phù hợp với nhu cầu công việc tại đơn vị (xin vui lòng ghi rõ)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

5.

Chương trình đào tạo của IUH có phù hợp với yêu cầu thực tế của ĐV
1. Phù hợp
2. Chưa hoàn toàn phù hợp
Nếu chưa phù hợp, nhà Trường cần hiệu chỉnh chương trình ĐT về các nội dung nào sau đây:
1. Thời gian đào tạo 2. Thời gian thực tập 3. Nội dung chuyên môn 4. Kiến thức thực tế
5. Khác: ...........................................................................................................................................
6. Kiến thức & kỹ năng của SV tốt nghiệp tại IUH có phù hợp với nhu cầu thực tế của ĐV
1. Hoàn toàn phù hợp
2. Chưa hoàn toàn phù hợp
Nếu chưa phù hợp, theo ý kiến đơn vị, Trường cần hiệu chỉnh chương trình ĐT về các nội dung nào:
1. Kiến thức chuyên môn;
2. Kỹ năng cơ bản; 3.Kỹ năng chuyên môn;
4. Thái độ
7.

Nhu cầu nhận sinh viên tốt nghiệp của Quý đơn vị trong tương lai
1. Thường xuyên
2. Thỉnh thoảng
3. Khác (vui lòng ghi rõ):……………………………..
8. Nhu cầu của Quý đơn vị về số lượng SV tốt nghiệp của IUH trong tương lai
1. < 5 SV/năm;
2. Từ 5 - 10 SV/năm;
3. >10 SV/năm
9. Sự phối hợp giữa đơn vị với IUH
1. Rất tốt
2. Tốt
3. Trung bình
4. Cần cải thiện
10. Theo quan điểm của quý vị, sinh viên sau khi tốt nghiệp 3-5 năm cần làm được:
1. Thiết kế hệ thống
4. Kiểm soát chất lượng
2. Vận hành thiết bị
5. Phát triển công nghệ
3. Ứng dụng công nghệ
6. Thực hiện các hoạt động liên quan đến Quản lý trong doanh nghiệp
Khác:……………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................
11. Đề nghị của quý đơn vị đối với IUH nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong
tương lai (xin vui lòng ghi rõ)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
12. Quý vị có sẵn lòng đồng hành cùng IUH trong các hoạt động để nâng cao chất lượng đào tạo?
1. Có
2. Không

