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PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA CỰU SINH VIÊN

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên

      Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đáp ứng nhu cầu của thị
trường lao động, Trường  Đại  học Phú Xuân  triển  khai khảo sát nhằm đánh giá đúng đắn thực
trạng việc làm của cựu sinh viên, từ  đó có những  điều chỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo của
chương trình.

Thông  tin  mà  các anh/chị cung cấp rất quan trọng,  góp phần giúp cho việc hoàn thiện
chương trình  đào tạo  đạt kết quả tốt. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong Phiếu khảo sát
này hoàn toàn được bảo mật. 

A.THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.Họ và tên : ………………………………………………………………………………………….

2.Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………….

3.Ngành học: ………………………………………………………………………………………….

4.Điện thoại: ………………………………………………………………………………………….

5.Email: ………………………………………………………………………………………………

B.THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM

1.Tình hình việc làm của anh chị hiện nay như thế nào?

□ Đang có việc làm (vui lòng bỏ qua câu số 9)
□ Chưa có việc làm (vui lòng trả lời tiếp câu số 9 và 10)
□ Chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao (vui lòng trả lời tiếp câu số 9 và 10)

2.Tên cơ quan anh chị đang làm việc?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ cơ quan?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4.Bao lâu sau khi tốt nghiệp anh chị có việc làm?
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□ Dưới 3 tháng
□ Sau 3-6 tháng
5. Anh chị tìm được việc làm thông qua con đường nào?

□ Tự tạo việc làm
□ Thông qua quảng cáo
□ Hội chợ việc làm
□ Bạn bè, người quen, gia đình giới thiệu
□ Trường giới thiệu
□ Khác

6.Cơ quan anh chị đang công tác thuộc khu vực làm việc  nào?

□ Khu vực Nhà nước
□ Khu vực Tư nhân
□ Liên doanh nước ngoài
□ Tự tạo việc làm

7. Việc làm Anh/Chị đang đảm nhận có phù hợp với ngành được đào tạo không?

□ Không phù hợp
□ Phù hợp

8.Mức thu nhập bình quân /tháng tính theo VNĐ?
□ Dưới 3 triệu
□ Từ 3-6 triệu
□ Từ 6-10 triệu
□ Trên 10 triệu

9. Lý do anh/chị chưa đi làm?

□ Chưa có nhu cầu
□ Đang học tiếp
□ Đã đi tuyển dụng nhưng chưa được

10. Theo anh chị, những giải pháp nào sẽ giúp Trường đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng lao
động?

………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………

Các bạn sinh viên có nhu cầu giới thiệu việc làm, vui lòng gửi bản CV (file mềm) đến phòng đào tạo
qua email sau: daotao@pxu.edu.vn


