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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

   PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CỦA CỰU SINH VIÊN 
 

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin!  

Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp ngành nghề đào 

tạo và đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường Đại học Công nghệ thông tin tiến hành khảo sát về 

tình trạng việc làm của Anh/Chị. Nhà trường rất mong Anh/Chị cung cấp thông tin theo các nội 

dung dưới đây bằng cách đánh dấu (X) vào ô phù hợp và điền thông tin vào các khoảng trống. 

Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật.  

THÔNG TIN CÁ NHÂN  

Họ và tên ..................................................................................... MSSV: ...................................  

Điện thoại liên hệ :....................................Email: .......................................................................  

SV Khoa:............................Khoá:…........ Năm tốt nghiệp:  .......................................................  

Địa chỉ Facebook: ........................................................................................................................   

THÔNG TIN SAU TỐT NGHIỆP  

1. Tình trạng việc làm hiện nay của Anh/Chị? 

 Đang có việc làm. Thuộc:  Tổ chức/doanh nghiệp hoặc cá nhân khác (được tuyển dụng)  

 Tự tạo việc làm cho mình 

Anh/Chị có tạo việc làm cho người khác không?   Có       Không 

 Chưa có việc làm. Vì:   Học tiếp 

  Chưa có ý định tìm việc 

  Tìm việc nhưng chưa thành công. Vì:  Kiến thức chưa đáp ứng 

   Thiếu thông tin việc làm 

   Thiếu kinh nghiệm làm việc 

   Ngoại ngữ chưa đáp ứng 

   Khác:............................... 

(Nếu chưa có việc làm, Anh/Chị chuyển sang câu 7) 

Anh/Chị có việc làm khi nào?  

   Trước khi tốt nghiệp     Trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp   

   Từ 6 đến 12 tháng sau tốt nghiệp      Sau 1 năm tốt nghiệp   

2. Công việc hiện tại của Anh/Chị có phù hợp với chuyên môn được đào tạo không?    

   Rất phù hợp   Phù hợp   Ít phù hợp   Không phù hợp 

Mức độ Anh/Chị hài lòng với công việc: 

  Rất hài lòng   Hài lòng   Tạm hài lòng          Không hài lòng 

3. Cơ quan Anh/Chị đang làm việc thuộc loại hình tổ chức nào? 

 Cơ quan nhà nước     Doanh nghiệp tư nhân  

 Công ty trách nhiệm hữu hạn     Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài  

    Tổ chức phi chính phủ                     Khác .....................................................................  

Vị trí làm việc của Anh/Chị: .................................................................................................  
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4. Thu nhập bình quân Anh/Chị nhận được trong tháng từ công việc: 

  Dưới 6 triệu đồng       Từ 6 đến 10 triệu đồng 

 Trên 10 triệu đến 15 triệu đồng    Trên 15 triệu đồng 

Mức độ Anh/Chị hài lòng với thu nhập hiện tại: 

 Rất hài lòng   Hài lòng   Tạm hài lòng           Không hài lòng 

5. Anh/chị được đánh giá cao về những mặt nào sau đây (có thể chọn nhiều ô): 

 Kiến thức chuyên môn  Kỹ năng nghề nghiệp  Kỹ năng mềm      

  Ngoại ngữ   Kinh nghiệm thực tế           Khác:………………   

6. Trình độ ngoại ngữ của Anh/Chị hiện nay có đáp ứng được yêu cầu công việc không? 

  Không đáp ứng      Đáp ứng một phần 

  Đáp ứng       Công việc không đòi hỏi sử dụng tiếng Anh 

7. Anh/Chị có dự định gắn bó lâu dài với công việc hiện tại không: 

 Có       Chưa xác định  

8. Kể từ khi tốt nghiệp, Anh/Chị có tham gia khóa học hay đào tạo thêm nào không? 

   Có (chọn 1 hoặc nhiều ô bên dưới):           Không  

 Ngoại ngữ  

 Cùng chuyên ngành (ghi rõ): ................................................................................. 

 Khác chuyên ngành 

 Sau đại học                                             

ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG 

9. Mức độ sử dụng kiến thức (đại cương, chuyên ngành,…) đã học ở trường trong công việc 

của Anh/Chị? 

  Không sử dụng       Dưới 50%    Từ 50 đến dưới 70%   

  Từ 70 đến dưới 90%  Trên 90%   

10.  Mức độ sử dụng kỹ năng (KN nghề nghiệp, KN mềm) đã học ở trường trong công việc 

của Anh/Chị? 

  Không sử dụng       Dưới 50%    Từ 50 đến dưới 70%   

  Từ 70 đến dưới 90%  Trên 90%   

11. Khối lượng chương trình đào tạo (đại cương, chuyên ngành) Anh/Chị đã học tại trường: 

  Quá nặng        Nặng      Vừa phải    Hơi ít 

Ý KIẾN KHÁC 

Anh/Chị mong muốn Trường/ Khoa cần cải thiện điều gì (về CTĐT, về tổ chức quản lý, 

môi trường học tập, sinh hoạt,...)? 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

Theo Anh/Chị, xu hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực máy tính, CNTT là gì? 

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị! 


