
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TOÀN KHÓA HỌC 
DÀNH CHO SINH VIÊN TỔT NGHIỆP 

 

Xin chào Anh/Chị! 

Phiếu đánh giá nhằm thu thập những phản hồi của sinh viên sau khi tốt nghiệp về toàn khóa học. Thông tin từ phiếu đánh 

giá sẽ làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đồng thời 

nhằm lưu giữ và phục vụ cho công tác thông tin tuyển dụng đến sinh viên tốt nghiệp. Các ý kiến phản hồi của Anh/Chị hoàn toàn 

được bảo mật và toàn bộ thông tin không sử dụng cho mục đích khác. Xin chân thành cám ơn sự trả lời của Anh/Chị. 

PHẦN A           NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ TOÀN KHÓA HỌC  

Xin vui lòng cho biết ý kiến của Anh/Chị bằng cách đánh dấu () vào ô trống mà anh chị cho là đúng nhất với các nhận định 

dưới đây với: (1) là rất không đồng ý; (2) là không đồng ý; (3) là bình thường ; (4) là đồng ý   và  (5) là rất đồng ý 

MỤC TIÊU VÀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1 2 3 4 5 

Q1. Người học biết được rõ ràng mục tiêu đào tạo của ngành học      

Q2. Cấu trúc chương trình linh hoạt, tạo thuận lợi cho sinh viên      

Q3. Khối lượng chương trình cân đối giữa thời gian trên lớp và tự học      

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN 1 2 3 4 5 

Q4. Giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu      

Q5. Giảng viên thường xuyên cập nhật những kiến thức mới trong bài giảng      

Q6. Giảng viên sẵn sàng giúp đỡ sinh viên trong học tập      

Q7. Giảng viên đảm bảo thời gian giảng dạy trên lớp theo thời khóa biểu      

Q8. Giảng viên tạo điều kiện để sinh viên phát triển khả năng học tập của bản thân      

CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 1 2 3 4 5 

Q9. Sinh viên có đủ tài liệu (chính thức) cho từng môn học      

Q10. Sinh viên được thông báo đầy đủ về tiêu chí đánh giá của từng môn học      

Q11. Sinh viên được thông báo đầy đủ về kế hoạch giảng dạy các môn học      

Q12. Nhà trường có đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy (và học tập)      

Q13. Điều kiện sử dụng các phương tiện phục vụ học tập dễ dàng, thuận lợi      

Q14. Phòng học có đủ chỗ ngồi      

Q15. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được thực hiện công bằng      

Q16. Kết quả học tập được thông báo đến sinh viên nhanh chóng      

Q17. Người học dễ dàng biết được những thông tin về tổ chức học lại (khi có nhu cầu)      

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 1 2 3 4 5 

Q18. Có các quy định về nội dung giải quyết công việc      

Q19. Công việc Anh/Chị yêu cầu được giải quyết theo đúng những quy định      

Q20. Có các quy định về thời gian giải quyết công việc      

Q21. Đáp ứng các yêu cầu của Anh/Chị theo đúng thời gian đã cam kết      

Q22. Nhân viên rất nhã nhặn khi giải quyết công việc      

Q23. Nhân viên sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của Anh/Chị khi cần thiết      

Q24 Dễ dàng truy vấn những thông tin tại trang web của phòng Đào tạo      

THƢ VIỆN 1 2 3 4 5 

Q25. Thư viện có đủ chổ ngồi khi Anh/Chị muốn học tập nghiên cứu      

Q26. Thư viện có các tài liệu, thông tin hướng dẫn mượn trả tài liệu      

Q27. Nhân viên sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của Anh/Chị khi cần thiết      

Q28. Nhân viên rất nhã nhặn khi giải quyết công việc      

Q29. Công việc được giải quyết theo đúng những thông tin trong hướng dẫn (quy định)      

Q30. Cung cấp các yêu cầu của Anh/Chị theo đúng thời gian như quy định      



Q31. Thư viện đủ tài liệu để cung cấp theo yêu cầu      

Q32 Có thể truy cập trên mạng internet để biết các thông tin về tài liệu muốn mượn      

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA NHÀ TRƢỜNG 1 2 3 4 5 

Q33. Nhà trường có tổ chức các hoạt động thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất      

Q34. Nhà trường có tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ phục vụ nhu cầu tinh thần      

Q35. Nhà trường có các hoạt động đảm bảo yêu cầu về bảo hiểm y tế cho sinh viên      

Q36. Nhà trường có các hoạt động Đoàn, Hội thực sự bổ ích (có ý nghĩa thiết thực)      

Q37. Nhà trường đã giải quyết tốt những chính sách xã hội của sinh viên      

CẢM NHẬN CHUNG VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 1 2 3 4 5 

Q38. Khóa học đáp ứng được mong đợi của sinh viên về chương trình đào tạo      

Q39. Khóa học đã cung cấp những kiến thức cần thiết phục vụ cho công việc sau này      

Q40. Khóa học giúp rèn luyện những kỹ năng cần thiết đảm bảo cho sự phát triển bền vững của SV      

Q41. Sinh viên ra trường tự tin về triển vọng nghề nghiệp của mình      
 

PHẦN B  THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM 

Q42.  Đến thời điểm hiện tại, Anh/Chị đã có việc làm (mang lại thu nhập cho bản thân và gia đình) chưa ? 

1. Đã có  (Chuyển sang câu Q43)  

2. Chưa có   (Chuyển sang câu Q48) 

Q43.  Anh/Chị đang làm việc trong thành phần kinh tế nào? 

1. Nhà nước   3.    Tư nhân, Cổ phần, TNHH  5.    Hợp tác xã  

2. Hộ gia đình/Cá thể  4.    Tổ chức nước ngoài   6.    Khác: ……………………………….. 

Q44.     Nơi làm việc hiện tại:   ......................................................................  Q45. Chức vụ trong công việc:  .....................................  

Q46.  Công việc Anh/Chị đang làm có phù hợp với chuyên ngành đào tạo  1.   Có  2.    Không 

Q47.  Theo ý kiến cá nhân, Anh/Chị xin việc được là nhờ… (Có thể chọn nhiều phương án) 

1. Kiến thức   3.    Kinh nghiệm làm việc   5.   Sức khỏe tốt  

2. Có mối quan hệ quen biết 4.    Ngoại ngữ tốt   6.   Vi tính tốt   

Khác. Cụ thể là:  .........................................................................................................................................................................  

Chuyển sang câu Q50 

Q48.  Theo Anh/Chị, chưa tìm được việc làm là do: 

1. Còn tiếp tục học     (Chuyển sang câu 50) 

2. Không bận học, chỉ chưa có ý định đi tìm việc  (Chuyển sang câu 50) 

3. Đã xin việc nhưng đang chờ kết quả tuyển dụng  (Chuyển sang câu 50)) 

4. Đã xin việc nhưng chưa được    (Chuyển sang câu Q49) 

Q49.  Anh/Chị đã xin việc nhưng chưa được vì … (Có thể chọn nhiều phương án) 

1. Thiếu kiến thức     5.  Trình độ ngoại ngữ chưa phù hợp 

2.    Thiếu mối quan hệ     6.  Trình độ vi tính chưa phù hợp 

3.    Thiếu kinh nghiệm làm việc    7.  Khác. Cụ thể là:  ……………………………………….. 

4.     Thiếu kỹ năng.  (Nếu chọn: chuyển câu Q50 – Nếu không chọn: chuyển phần C) 

Q50. Những kỹ năng mà Anh/Chị còn thiếu là: (Có thể chọn nhiều phương án) 

1. Làm việc nhóm 4.   Giao tiếp  7.  Thuyết trình   10.   Xin việc, phỏng vấn  

2. Làm việc độc lập 5.   Quản lý thời gian 8.   Tổ chức công việc  11.   Tạo động lực làm việc 

3. Giải quyết vấn đề 6.   Tư duy, sáng tạo 9.   Đàm phán, thương lượng 12.   Học và tự học 

       Khác. Cụ thể là:  ...............................................................................................................................................................  

PHẦN C THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Q51.  Họ và Tên:  .........................................................................................................  Q52.  Giới tính:     1.    Nam     2.     Nữ 

Q53.  Lớp:  ............................................................................  Q54. Điện thoại ......................................................................................    

Q55.  Địa chỉ gia đình: ..............................................................................................................................................................................  

Q56.  Email: ..............................................................................................................................................................................................  

Xin cảm ơn sự cộng tác của các Anh/Chị! 


