
03.51-BM/ĐT/PXU

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ KỲ THỰC TẬP
STUDENT SURVEY ABOUT OJT SEMESTER

Với mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng nơi thực tập, chúng tôi tiến hành khảo sát với mong muốn tìm hiểu
mức độ hài lòng của các bạn sinh viên đối với kỳ thực tập. Xin bạn vui lòng cho biết ý kiến của các bạn bằng
cách đánh dấu (✓) vào ô lựa chọn ◻ cho mỗi vấn đề hoặc ghi ngắn gọn ý kiến vào chỗ trống.

❖ Thông tin cá nhân:

Họ tên sinh viên: …………………………….………………………… MSSV: ……………………………..

Ngành: ………………………………………………………

❖ Thông tin nơi thực tập:

Tên công ty thực tập: ……………………….………………………………………………………………….

Lĩnh vực hoạt động: ………………………..…………………………………………………………………...

Địa chỉ: …………….……………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………..……………………………………………………………………………..

Tên người hướng dẫn: …………………………………… Chức vụ: ……………………….………………

1. Bạn đánh giá thế nào về điều kiện làm việc tại công ty thực tập (Máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công
việc, nội thất văn phòng)?
⬜  Tốt ⬜ Khá
⬜  Trung bình ⬜ Kém

2. Bạn đánh giá thế nào về tinh thần hỗ trợ trong công việc của các nhân viên khác tại nơi thực tập?
⬜  Rất tích cực ⬜ Tích cực
⬜  Bình thường ⬜ Thiếu tích cực

3. Bạn đánh giá thế nào về mức độ công việc được giao phù hợp với năng lực chuyên môn?
⬜  Dưới 30% ⬜ 30% - 50%
⬜  50% - 70% ⬜ Trên 70%

4.  Bạn đánh giá thế nào về mức độ quan trọng của việc thực tập tại các doanh nghiệp?

⬜  Rất quan trọng

⬜  Quan trọng

⬜  Ít quan trọng

⬜  Không quan trọng

5.  Theo bạn, tác dụng nổi bật của việc thực tập là gì?

⬜ Có điều kiện tiếp xúc với môi trường thực tế
⬜  Được củng cố và vận dụng kiến thức đã học ở trường
⬜  Hình thành và phát triển nhận thức về nghề nghiệp
⬜  Rèn luyện được các kỹ năng, nghiệp vụ đặc trưng của ngành

6. Theo bạn, những kiến thức mà bạn được trang bị tại trường hỗ trợ trong công việc như thế nào?

⬜   Rất hữu ích
⬜   Hữu ích
⬜   Ít hữu ích
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⬜   Không hữu ích

7. Trong quá trình thực tập bạn cảm thấy công việc như thế nào?

⬜    Rất thú vị

⬜    Thú vị

⬜    Bình thường

⬜    Nhàm chán

8.  Mức độ hài lòng của bạn về doanh nghiệp thực tập (nếu là doanh nghiệp do Trường giới thiệu)

⬜     Rất hài lòng

⬜     Hài lòng

⬜     Bình thường

⬜     Không hài lòng

Nếu bạn không hài lòng về doanh nghiệp bạn tới thực tập, xin cho biết lý do.

⬜    Quy mô công ty nhỏ

⬜    Công việc được giao không đúng chuyên ngành học

⬜    Xa nơi ở

⬜    Khác ………….………………………………………………………………………………………

9. Mức độ hài lòng về sự hỗ trợ của Cán bộ OJT trong việc lắng nghe tiếp nhận thông tin, điều phối các công
việc liên quan và giải quyết tình huống phát sinh.

⬜     Rất hài lòng

⬜     Hài lòng

⬜     Bình thường

⬜     Không hài lòng

10. Bạn có ý kiến đóng góp nào thêm để nâng cao chất lượng cho kỳ học OJT?

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
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