
                                                                                                                             

PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP 2016 
Để có được những ý kiến quý báu góp phần quan trọng giúp Nhà trường trong việc nâng cao chất 
lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, 
Trường ĐHBKHN Kính đề nghị Quý vị dành thời gian trả lời các câu hỏi khảo sát dưới đây. 
Chúng tôi cam kết những thông tin và ý kiến đóng góp của Quý vị cung cấp sẽ chỉ được sử dụng 
vào mục đích nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Quý danh: ................................................................ ..Giới tính:  [  ] Nam  [  ] Nữ    

Tên doanh nghiệp:………………………………….Chức vụ đảm nhận:……………………………… 

E-mail cá nhân/cơ quan:............................................Điện thoại: ......... .................................................. 

Địa chỉ doanh nghiệp:................................................................................................................. 

Số lượng SV tốt nghiệp trường ĐH Bách Khoa đang làm việc tại doanh nghiệp:..................... 

PHẦN 2: Ý KIẾN ĐÓNG GÓP  

Nhận xét của doanh nghiệp về chất lượng của các SV tốt nghiệp từ Ngành: ………………….. 

của trường ĐH BKHN. Quý vị vui lòng lựa chọn câu trả lời thích hợp và đánh dấu ‘√’ vào ô 

tương ứng sau:    T:  Tốt     K : Khá    TB: Trung bình      Y: Yếu      KCYK :  Không có ý kiến 

TIÊU CHÍ NH ẬN XÉT T K TB Y  KCYK  

Về kiến thức của SV tốt nghiệp 

1. Kiến thức cơ bản � � � � � 

2. Kiến thức chuyên môn � � � � � 

3. 
Kiến thức về quản lý, điều hành hệ thống,  phân 
tích và đánh giá các sản phẩm kỹ thuật 

� � � � � 

4. Kiến thức chung về văn hóa, xã hội � � � � � 

5. 
Hiểu biết thực tế và các vấn đề đương đại của 
ngành nghề  

� � � � � 

Về kỹ năng/khả năng của SV tốt nghiệp 

6. Khả năng hình thành ý tưởng,  xác lập mục tiêu � � � � � 

7. Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật � � � � � 

8. 
Năng lực thiết kế triển khai và vận hành sản 
phẩm kỹ thuật 

� � � � � 

9. Kỹ năng tư duy phản biện � � � � � 



                                                                                                                             

10. Khả năng ứng dụng tin học trong công việc � � � � � 

11. Sử dụng ngoại ngữ trong công việc � � � � � 

12. Khả năng làm việc độc lập � � � � � 

13. 

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, 
thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình 
huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương 
tiện hiện đại. 

� � � � � 

14. 
Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo 
nhóm 

� � � � � 

15. 
Khả năng thích ứng với môi trường làm việc 
đa dạng và hội nhập quốc tế 

� � � � � 

Về phẩm chất của SV tốt nghiệp 

16. Ý thức học tập cầu tiến � � � � � 

17.  Ý thức tổ chức, kỷ luật � � � � � 

18. Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp  � � � � � 

19. Khả năng chịu áp lực cao trong công việc � � � � � 

20. Tính nghiêm túc, chu đáo và trung thực � � � � � 

CÁC Ý KI ẾN KHÁC  

Theo Quý vị, Nhà trường cần thực hiện những giải pháp nào để nâng cao chất lượng đào tạo đáp 
ứng nhu cầu của Doanh nghiệp: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn, chúc Quý vị sức khỏe và thành công! 

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Đảm bảo Chất lượng 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

 Phòng C2-102, Email: dbcl@hust.edu.vn 

(04) 38680627 

 

 



                                                                                                                             

 

 

 


