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KHẢO SÁT 

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CỰU SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 

(Dành cho cựu SV) 

 

 Khảo sát này được thực hiện để tìm hiểu mức độ hài lòng của cựu sinh viên với hoạt động đào tạo 

của trường Đại học Phú Xuân trường nhằm đề ra các biện pháp khắc phục và cải tiến những mặt hạn chế 

góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn trường. 

 Xin vui lòng cho biết mức độ hài lòng của Anh/Chị đối với các dịch vụ tại trường bằng cách đánh 

dấu ô tương ứng như sau: 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:     Ngày sinh:  Giới tính:    □ Nam  □ Nữ 

Số điện thoại:       
 

Là sinh viên khóa:    Tên ngành học:  

Tình trạng công việc hiện nay:   □ Đã/đang có việc làm          

□ Chưa đi làm kể từ khi tốt nghiệp 

Tên tổ chức/công ty: 

 

Địa chỉ tổ chức/công ty: 

 

A. DÀNH CHO CÁC ANH/CHỊ ĐÃ/ĐANG CÓ VIỆC LÀM 

 

1 

Hoàn toàn không 

đồng ý 

2 

Không đồng ý 

3 

Bình thường 

4 

Đồng ý 

5 

Hoàn toàn đồng ý 

 

STT NỘI DUNG 1 2 3 4 5 

1.  Chương trình đã được đào tạo giúp hiểu rõ ngành, nghề O O O O O 

2.  Công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo O O O O O 

3.  Chương trình đã được đào tạo là hữu ích cho công việc O O O O O 

4.  Chương trình đã được đào tạo giúp mở rộng cơ hội thăng tiến O O O O O 

5.  Chương trình đã được đào tạo giúp nâng cao thu nhập O O O O O 

6.  Các kỹ năng mềm đã được đào tạo là hữu ích O O O O O 

7.  Các chương trình thực tế, thực tập giúp hòa nhập nhanh hơn với công việc O O O O O 

8.  Chương trình đã được đào tạo có kiến thực cập nhật O O O O O 

9.  Chương trình đã được đào tạo hỗ trợ cho việc nâng cao kiến thức O O O O O 

10.  Nhìn chung, Anh/Chị  hài lòng với CTĐT đã học O O O O O 
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B. DÀNH CHO NHỮNG ANH/CHỊ  CHƯA TỪNG ĐI LÀM KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP 

11. Anh/Chị  vui lòng cho biết lý do vì sao chưa từng đi làm? 

□ Tiếp tục học nâng cao 

□ Chưa muốn đi làm 

□ Đã tìm việc nhưng không thành công 

12. Trường hợp đã tìm việc nhưng không thành công, Anh/Chị  vui lòng cho biết nguyên nhân? 

□ Chương trình được đào tạo không phù hợp 

□ Kỹ năng mềm được đào tạo không phù hợp 

□ Năng lực bản thân chưa phù hợp 

□ Lý do khác:. 

 

C. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 

Nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, trường ĐH Phú Xuân rất mong nhận được các ý 

kiến của các Anh/Chị (bổ sung thêm môn học, thay đổi hình thức dạy học...) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 

 


