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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC VỀ SINH
VIÊN THỰC TẬP

Kính gửi Quý Doanh nghiệp,

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường sự kết nối giữa Nhà trường và Doanh nghiệp, Bộ môn 
Điều khiển tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội rất mong Quý Doanh nghiệp/Tổ chức cho biết 
những nhận xét, đánh giá trung thực, khách quan về quá trình thực tập của sinh viên Ngành Điều khiển tự động Bách 
Khoa. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến 
chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ 
chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

A. THÔNG TIN CHUNG

Công ty Cơ điện Đo lường Tự động hóa DKNEC 

Tự động hoá - Đo lường -  Điều khiển

105 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân -Hà Nội

Tên Doanh nghiệp/Tổ chức tiếp nhận thực tập *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ
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http://dknec.com.vn/

TS. Đinh Văn Hiến

0903428916

dknec@fpt.vn

Dưới 5 người

Từ 5 đến 10 người

Từ 10 đến 20 người

Other:

B. THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ

Quý Doanh nghiệp/Tổ chức vui lòng đánh giá quá trình thực tập của sinh viên qua những tiêu chí sau đây:

Website

Người phụ trách sinh viên tại Doanh nghiệp/Tổ chức *

Số điện thoại *

Email *

Số lượng sinh viên K53 ngành Điều khiển tự động - Bách Khoa Hà nội thực
tập tại Doanh nghiệp/Tổ chức *
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Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

1. Thái độ tôn trọng kỷ luật lao động, ý thức chấp hành nội quy, quy định của
Doanh nghiệp/Tổ chức *

2. Khả năng giao tiếp, trao đổi thông tin trong công việc *

3. Thái độ hòa đồng, tôn trọng mọi người và có ý thức xây dựng mối quan
hệ nơi công sở *

4. Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp nền tảng về ngành Điều khiển tự động *

5. Kỹ năng làm việc (lập kế hoạch, tổ chức công việc, làm việc nhóm, khả
năng làm việc độc lập....) *
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Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Đánh giá chung: đạt yêu cầu 
 
Tuy nhiên SV cần được thực hành nhiều hơn và tự bổ sung các kỹ năng mềm và kiến thức 
chuyên môn mới có thể đáp ứng khi ra làm việc thực sự. 

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

6. Khả năng nắm bắt công việc *

7. Khả năng quản lý bản thân và lãnh đạo nhóm *

8. Kỹ năng tin học và sử dụng máy vi tính *

9. Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc *

10. Đánh giá chung về cả kỳ thực tập *



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC VỀ SINH VIÊN THỰC TẬP

https://docs.google.com/forms/d/1i8bO8qE55_86T5QnSpAHcDNMnY3bPqqjwoVDRk2hnzE/edit#responses 5/15

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC VỀ SINH VIÊN THỰC TẬP

https://docs.google.com/forms/d/1i8bO8qE55_86T5QnSpAHcDNMnY3bPqqjwoVDRk2hnzE/edit#responses 6/15

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC VỀ SINH
VIÊN THỰC TẬP

Kính gửi Quý Doanh nghiệp,

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường sự kết nối giữa Nhà trường và Doanh nghiệp, Bộ môn 
Điều khiển tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội rất mong Quý Doanh nghiệp/Tổ chức cho biết 
những nhận xét, đánh giá trung thực, khách quan về quá trình thực tập của sinh viên Ngành Điều khiển tự động Bách 
Khoa. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến 
chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ 
chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

A. THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA (POLYCO)

Thiết kế, chế tạo, cung cấp vật tư, thiết bị, lắp đặt, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, dự 
án EPC cho các nhà máy Bia, Sữa, Rượu, Cồn và chế biến thực phẩm

KCN Từ Liêm

Tên Doanh nghiệp/Tổ chức tiếp nhận thực tập *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ
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http://polyco.com.vn/

Th.S Đinh Phương Thảo

0913394235

polyco@fpt.vn

Dưới 5 người

Từ 5 đến 10 người

Từ 10 đến 20 người

Other:

B. THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ

Quý Doanh nghiệp/Tổ chức vui lòng đánh giá quá trình thực tập của sinh viên qua những tiêu chí sau đây:

Website

Người phụ trách sinh viên tại Doanh nghiệp/Tổ chức *

Số điện thoại *

Email *

Số lượng sinh viên K53 ngành Điều khiển tự động - Bách Khoa Hà nội thực
tập tại Doanh nghiệp/Tổ chức *
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Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

1. Thái độ tôn trọng kỷ luật lao động, ý thức chấp hành nội quy, quy định của
Doanh nghiệp/Tổ chức *

2. Khả năng giao tiếp, trao đổi thông tin trong công việc *

3. Thái độ hòa đồng, tôn trọng mọi người và có ý thức xây dựng mối quan
hệ nơi công sở *

4. Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp nền tảng về ngành Điều khiển tự động *

5. Kỹ năng làm việc (lập kế hoạch, tổ chức công việc, làm việc nhóm, khả
năng làm việc độc lập....) *
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Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Tốt

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

6. Khả năng nắm bắt công việc *

7. Khả năng quản lý bản thân và lãnh đạo nhóm *

8. Kỹ năng tin học và sử dụng máy vi tính *

9. Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc *

10. Đánh giá chung về cả kỳ thực tập *
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC VỀ SINH
VIÊN THỰC TẬP

Kính gửi Quý Doanh nghiệp,

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường sự kết nối giữa Nhà trường và Doanh nghiệp, Bộ môn 
Điều khiển tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội rất mong Quý Doanh nghiệp/Tổ chức cho biết 
những nhận xét, đánh giá trung thực, khách quan về quá trình thực tập của sinh viên Ngành Điều khiển tự động Bách 
Khoa. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến 
chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ 
chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

A. THÔNG TIN CHUNG

Công ty CP Dịch vụ và Ứng dụng Tự động A2S

Nhà máy Thực phẩm

Nhà A4 lô 6, Định Công, Hoàng Mai, Hanoi

Tên Doanh nghiệp/Tổ chức tiếp nhận thực tập *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ
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http://a2s.com.vn

Nguyễn Trọng Huy

0912554433

huynt@a2s.vn

Dưới 5 người

Từ 5 đến 10 người

Từ 10 đến 20 người

Other:

B. THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ

Quý Doanh nghiệp/Tổ chức vui lòng đánh giá quá trình thực tập của sinh viên qua những tiêu chí sau đây:

Website

Người phụ trách sinh viên tại Doanh nghiệp/Tổ chức *

Số điện thoại *

Email *

Số lượng sinh viên K53 ngành Điều khiển tự động - Bách Khoa Hà nội thực
tập tại Doanh nghiệp/Tổ chức *
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Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

1. Thái độ tôn trọng kỷ luật lao động, ý thức chấp hành nội quy, quy định của
Doanh nghiệp/Tổ chức *

2. Khả năng giao tiếp, trao đổi thông tin trong công việc *

3. Thái độ hòa đồng, tôn trọng mọi người và có ý thức xây dựng mối quan
hệ nơi công sở *

4. Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp nền tảng về ngành Điều khiển tự động *

5. Kỹ năng làm việc (lập kế hoạch, tổ chức công việc, làm việc nhóm, khả
năng làm việc độc lập....) *
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Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Kém

1 2 3 4 5

Xuất sắc

Có 4 người thì 2 người điểm 2, 1 người điểm 3 và 1 người điểm 4 theo thang điểm của khảo 
sát.

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!

6. Khả năng nắm bắt công việc *

7. Khả năng quản lý bản thân và lãnh đạo nhóm *

8. Kỹ năng tin học và sử dụng máy vi tính *

9. Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc *

10. Đánh giá chung về cả kỳ thực tập *
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