TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC
BỘ MÔN TIN HỌC



PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
VỀ SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường CĐ KT Cao Thắng, Quý Cơ quan vui lòng
cho biết ý kiến về chất lượng của sinh viên ngành CNTT của trường CĐ KT Cao Thắng
đang thực tập tốt nghiệp tại Cơ quan.
I. THÔNG TIN CƠ QUAN
1. Tên cơ quan: .............................................. Lĩnh vực hoạt động: ..........................................
2. Địa chỉ: ...................................................................................................................................
3. Số điện thoại cơ quan: ......................................... Email:........................................................
4. Website: ............................................................... ..................................................................
5. Danh sách cán bộ hướng dẫn sinh viên thực tập: ...................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. Bộ phận thực tập: ....................................................................................................................
7. Thời gian thực tập:..................................................................................................................
II. NHẬN XÉT VỀ NHÓM SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Tổng số sinh viên đang thực tập tại đơn vị: ...............
Mức chọn:

1. Rất yếu

2. Yếu

3. Trung bình

TIÊU CHÍ
2. Đánh giá về kiến thức

3. Đánh giá về kỹ năng

Kiến thức thực tế chuyên ngành
Kiến thức ngoại ngữ
Kiến thức tổ chức thực hiện
Làm việc nhóm
Làm việc độc lập
Giao tiếp
Giải quyết vấn đề
Tự học, tự nghiên cứu
Sáng tạo trong công việc
Thu thập và xử lý thông tin
Quản lý
Truyền đạt bằng lời/văn bản
1

4. Tốt

5. Rất tốt

1

2

3

4
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Tư cách, đạo đức
Ý thức tổ chức kỷ luật
Tinh thần ham học hỏi, cầu tiến

4. Đánh giá về thái độ





















5. Nếu có vị trí công việc phù hợp, Quý Cơ quan có sẵn sàng tuyển dụng sinh viên đang thực tập
sau khi tốt nghiệp không?
 Có

 Không

6. Theo Quý Cơ quan, sinh viên được đào tạo tại trường cần phải bổ sung thêm những kiến thức
và kỹ năng nào phù hợp với yêu cầu công việc của đơn vị?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
7. Theo Quý Cơ quan, Bộ Môn/Khoa cần tăng cường cải tiến vấn đề gì để nâng cao chất lượng và
hiệu quả của chương trình đào tạo? (Mục tiêu đào tạo, nội dung giảng dạy, khối lượng lý
thuyết/thực tập…)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
III. NHU CẦU TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TRONG TƯƠNG LAI
Nhu cầu tuyển sinh viên thực tập ngành CNTT trong tương lai của đơn vị, với số lượng: .........
...................ngày......tháng.....năm..........
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan!
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