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PHIẾU KHẢO SÁT NHÀ TUYỂN DỤNG

Kính gửi: <Bạn …..>

Tổ chức: <……>

Địa chỉ: < Số … đường ......

Điện thoại: …..

Kính gửi Quý Công ty/Tổ chức.

Với mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo sinh viên, chúng tôi tiến
hành khảo sát với mong muốn tìm hiểu mức độ hài lòng của Quý Công ty/tổ chức đối
với sinh viên tốt nghiệp của trường đã và đang làm việc cho quý tổ chức. Mọi đóng
góp của Quý Công ty/tổ chức rất quý báu đối với chúng tôi trong việc cải tiến chương
trình và chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng lao động.

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

Chân thành cảm ơn Quý công ty

Vui lòng cho biết tại Quý công ty hiện có khoảng bao nhiêu cựu sinh viên tốt nghiệp
Đại học Phú Xuân đang làm việc?

Vui lòng cho biết tại Quý công ty đã tuyển dụng sinh viên chuyên ngành nào dưới đây
(có thể lựa chọn nhiều phương án)

o Công nghệ thông tin (CNTT)
o Quản trị kinh doanh (QTKD)
o Kế toán (KT)
o Công nghệ kỹ thuật Ô tô (CNKTOT)
o Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)
o Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (QTDVDL&LH)
o Quản trị Khách sạn (QTKS)
o Ngôn ngữ Trung (NNT)
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Xin hãy chọn câu trả lời bằng cách tick vào các số từ 1 đến 5 (1-thấp nhất, 5-cao
nhất) để đánh giá mức độ đáp ứng của sinh viên Đại học Phú Xuân trong các nội dung sau:

TT Nội dung 1 2 3 4 5
1. Kiến thức cơ bản ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
2. Kiến thức chuyên môn ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
3. Tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
4. Kỹ năng giao tiếp ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
5. Kỹ năng làm việc nhóm ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
6. Khả năng thích ứng môi trường ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
7. Kỹ năng giải quyết vấn đề ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
8. Trình độ ngoại ngữ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
9. Khả năng đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
10. Nhìn chung, Quý công ty hài lòng về chất lượng

sinh viên tốt nghiệp từ ĐH Phú Xuân ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

Vui lòng lựa chọn 5 kỹ năng Quý doanh nghiệp cho rằng quan trọng nhất khi tuyển dụng 1
sinh viên tốt nghiệp

⃝ Khả năng thích ứng cao ⃝ Trung thực

⃝ Khả năng phân tích ⃝ Kỹ năng giao tiếp xã hội

⃝ Thái độ ⃝ Khả năng lãnh đạo

⃝ Kỹ năng giao tiếp ⃝ Có động lực

⃝ Tính cam kết ⃝ Kỹ năng giải quyết vấn đề

⃝ Tự tin ⃝ Khả năng làm việc nhóm

⃝ Tư duy sáng tạo ⃝ Đạo đức nghề nghiệp

⃝ Tư duy logic
⃝

Khác  (nêu rõ)

⃝ Nhiệt tình

Kiến thức chuyên môn, khả năng nào của sinh viên Đại học Phú Xuân được đánh giá tốt
nhất?

Kiến thức chuyên môn/ khả năng nào của sinh viên Đại học Phú Xuân cần được bổ sung
và nâng cao hơn?

Vui lòng đề xuất những ý kiến đóng góp để chương trình học của Đại học Phú Xuân được
cải tiến và đạt chất lượng tốt hơn nhằm phục vụ yêu cầu tuyển dụng của Quý công ty (ví dụ:
chương trình đào tạo, kỹ năng, nội dung)


