ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CƠ QUAN/DOANH NGHIỆP
VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CỰU SINH VIÊN, CỰU HỌC VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
Kính gửi: Quý cơ quan/Doanh nghiệp.
Nhằm khảo sát khả năng chuyên môn và mức độ đáp ứng công việc của các sinh viên/học viên tốt nghiệp của Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đang làm việc tại cơ quan/doanh nghiệp của quý vị. Nhà trường rất mong đón nhận được
những ý kiến phản hồi của quý vị về các vấn đề được nêu dưới đây. Chúng tôi xin cam đoan các thông tin này hoàn toàn được
bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích khảo sát, kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường.

I. Thông tin chung
Lĩnh vực hoạt động:  Sản xuất;  Kinh doanh;  Dịch vụ;  Hành chính;  Khác
Ngành đào tạo mà quý đơn vị thường tuyển dụng:  CNTT;  Toán-TH;  Vật lý;
 Hóa học;  Sinh học; o Công nghệ sinh học; p Điện tử viễn thông; q Khoa học vật liệu;
r KH Môi trường; s Địa chất; ⑪ CN Kỹ thuật môi trường;⑫Kỹ thuật hạt nhân; ⑬Hải dương học)
Loại hình doanh nghiệp:
 Nhà nước;  Tư nhân;  Liên doanh nước ngoài;  100% vốn nước ngoài;  Khác
Thời gian công tác trung bình của các cựu sinh viên/ học viên được bố trí:
 dưới 1 năm;  từ 1 đến 2 năm;  từ 2 đến 3 năm;  từ 3 đến 4 năm;  trên 4 năm
Vị trí công việc của các cựu sinh viên/học viên tại quý đơn vị:
 NV văn phòng;  NV kỹ thuật;  Quản lý kỹ thuật;  Lãnh đạo;  Khác………..
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Số lượng cựu sinh viên/học viên đang công tác tại cơ quan: ………..

II. Thông tin khảo sát
Thang đánh giá: Mức độ hài lòng = :0-20%; :21-40%; :41-60%; :61-80%;:81-100%
1 Về kiến thức chuyên môn
2 Về kỹ năng sử dụng ngoại ngữ
3 Về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
4 Về kỹ năng giao tiếp, ứng xử
5 Về kỹ năng giải quyết vấn đề
6 Về kỹ năng làm việc nhóm
7 Về việc tuân thủ các nội qui và qui định trong công việc
8 Về tinh thần trách nhiệm trong công việc
9 Về tinh thần ham học hỏi và cầu tiến trong công việc
10 Về mức độ phù hợp giữa công việc và chuyên môn đào tạo
11 Về mức độ đáp ứng công việc
12 Đánh giá chung về chất lượng của cựu sinh viên/ học viên
III. Các ý kiến đóng góp khác:
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Xin chân thành cám ơn các ý kiến đóng góp của quý vị!

