
Dấu thời gian Họ và tên Số điện thoại Email

2/24/2018 2:53:19 Nguyễn Trung Kiên 0967436357 trungkien2104@gmail.com

2/24/2018 9:26:00 Ngô Quốc Cường 0941939363 Quoccuongbka@gmail.com

2/24/2018 10:05:26 Nguyễn Như Huân +33769017396 huan.nguyennhu315@gmail.com

2/24/2018 10:29:42 Vũ Hoàng Việt 0978057040 hd.hoangviet@gmail.com

2/24/2018 13:23:04 Hồ Đình Khánh +33681366379 Khanh.hodinh.pfiev@gmail.com

2/24/2018 19:44:20 Nguyễn Văn Đô 01692222106 nguyenvando420@gmail.com

4/15/2018 10:41:46 Nguyen xuan hai nam 0974248860 Nguyenxuanhainam@gmail.com

4/15/2018 21:02:19 Hoàng Tiến Anh 0911363998 hoangpain@gmail.com

4/16/2018 6:16:20 Đào Duy Cương 01644701495 Duycuong95bk@gmail.com

4/17/2018 8:28:16 Trần văn phong 0978009946 Phongtv1491@gmail.com 

4/17/2018 9:20:10 Lê Hải Đăng 0898589348 haidanghd@gmail.com

4/17/2018 9:21:57 Nguyễn Hằng Phương 01663725345 hangphuongbk@gmail.com

4/17/2018 9:32:43 Vũ viết phúc 01667175253 Vietphuc91@gmail.com

4/17/2018 12:27:10 Tống Vân Anh 01692097428 tongvananh176@gmail.com

4/17/2018 16:11:25 Lê Đức Long 0986100042 duclong.pl@gmail.com

4/17/2018 19:20:21 Tran thi Hien 0904633479 Tranhien5291@gmail.com

4/17/2018 19:35:35 Ngô Văn Đức 01667120165 Ducnv.3i@gmail.com

4/18/2018 7:49:00 Hoàng Văn Trọng 0978084057 tronghoang,hust@

4/19/2018 22:20:52 Nguyễn văn Mạnh 0912098448 Manhnv.ac@gmail.com

4/20/2018 8:03:53 NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG01656110402 nguyenkhactruonga1lelai@gmail.com

5/17/2018 13:42:07 MAI THI HONG HANH 0974792796 Hanhmai3i@gmail.com

5/18/2018 11:31:07 Hoàng Tiến Mạnh 01689488463 manh3i2k50@gmail.com



Khóa: Năm tốt nghiệp: Điểm tích lũy CPA khi tốt nghiệp:Điểm tiếng anh và tiếng Pháp khi tốt nghiệp (Xin vui lòng ghi rõ chứng chỉ gì? (TOEIC, TOEFL, IELTS...) và số điểm đạt được tương ứng) (VD: TOEIC: 450)

56 2016 3.28 TOEIC: 705 DELF: B1

55 2015 3.10 TOEIC 585

56 2016 3.56 TOEIC 750, DELF B2

2011-2016 2016 2.8 Toeic 535

55 2015 3.67 TOEIC: 835.  DELF: B2

55 2015 2.6 TOEIC: 495

54 2014 2.89 455

55 2015 2.36 Toeic 450

58 2018 2.83 460

54 2014 2.75  TOEIC535

K54 2014 2.95 TOEIC: 800

55 2015 3.34 TOEIC 505

K54 2014 2.89 700 toeic

K55 2015 1.52 TOEIC: 455

55 2015 3.2/4 N/A

54 2014 3.24 485

K54 2014 Toeic 650

K54 2014 2.96 535

54 2017 2.84 Toeic 485

54 2014 3.12 TOEIC: 450

K50 2010 TOEIC 600

50 2010 CPA là gì Ko có



1. Tính từ 1 tháng về trước kể từ thời điểm trả lời phiếu này, tình hình việc làm của anh/chị như thế nào?2. Lý do anh/chị chưa đi làm?3. Những lý do anh/chị chưa xin được việc làm?4. Bao lâu sau khi tốt nghiệp anh/chị tìm được việc làm?

Chưa có việc làm (vui lòng trả lời câu hỏi 2, 3 và chuyển tới câu 12)Đang học tiếp Theo học Master 2

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Chưa có việc làm (vui lòng trả lời câu hỏi 2, 3 và chuyển tới câu 12)Đang học tiếp

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Chưa có việc làm (vui lòng trả lời câu hỏi 2, 3 và chuyển tới câu 12)Đang học tiếp

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng

Đang có việc làm (vui lòng chuyển tới câu hỏi số 4) Dưới 6 tháng



5. Cơ quan anh/chị đang làm việc thuộc loại hình tổ chức nào?6. Vị trí công việc chính 7. Mức thu nhập bình quân/tháng tính theo VNĐ của anh/chị là bao nhiêu?8. Công việc hiện tại của anh/chị là

Doanh nghiệp Tư nhân Kỹ sư thiết kế. phát triển Trên 15 triệu Gần ngành rộng

Doanh nghiệp Tư nhân Kỹ sư thiết kế. phát triển Từ 6 - 10 triệu Đúng ngành rộng

100% vốn nước ngoài Kỹ sư thiết kế. phát triển Từ 10- 15 triệu Đúng chuyên ngành đào tạo

Doanh nghiệp Tư nhân Kỹ sư thiết kế. phát triển Từ 10- 15 triệu Đúng ngành rộng

Doanh nghiệp Tư nhân Kỹ sư thiết kế. phát triển Từ 10- 15 triệu Đúng chuyên ngành đào tạo

100% vốn nước ngoài Kỹ sư phân tích cải tiến Trên 15 triệu Gần ngành rộng

100% vốn nước ngoài Kỹ sư lắp đặt, vận hành, bảo trìTrên 15 triệu Đúng chuyên ngành đào tạo

Doanh nghiệp Tư nhân Kỹ sư thiết kế. phát triển Trên 15 triệu Đúng ngành rộng

Viện nghiên cứu Kỹ sư thiết kế. phát triển Từ 3 - 6 triệu Đúng ngành rộng

Tập đoàn kinh tế Kỹ sư lắp đặt, vận hành, bảo trìTừ 10- 15 triệu Đúng chuyên ngành đào tạo

100% vốn nước ngoài Quản lý Chất lượng Từ 6 - 10 triệu Hoàn toàn trái ngành

100% vốn nước ngoài Kỹ Sư Giải Pháp (Field application Engineer)Trên 15 triệu Gần ngành rộng

100% vốn nước ngoài Kỹ sư thiết kế. phát triển Từ 6 - 10 triệu Đúng ngành rộng

Doanh nghiệp Tư nhân Kỹ sư thiết kế. phát triển Từ 10- 15 triệu Gần ngành rộng

Doanh nghiệp Tư nhân Kỹ sư thiết kế. phát triển Từ 10- 15 triệu Đúng chuyên ngành đào tạo

Tập đoàn kinh tế Quản lý sản xuất/ sản phẩmTrên 15 triệu Hoàn toàn trái ngành

100% vốn nước ngoài Kỹ sư lắp đặt, vận hành, bảo trìTrên 15 triệu Đúng ngành rộng

Công ty Cổ phẩn 1 thành viên Nhà nướcKỹ sư lắp đặt, vận hành, bảo trìTừ 10- 15 triệu Đúng ngành rộng

100% vốn nước ngoài .Net developer. CTO Trên 15 triệu Gần ngành rộng



9. Nếu công việc là hoàn toàn trái ngành thì tại sao anh/chị lại chọn công việc này?10. Từ khi tốt nghiệp, anh/chị đã chuyển đổi công việc bao giờ chưa?11. Lý do khiến anh/chị chuyển đổi công việc là gì?12. Kiến thức được Trường đào tạo có giúp ích cho công việc hiện tại của anh/chị không?

Có ích

Đã chuyển đổi 2 lần Không có cơ hội thăng tiến, Có cơ hội khác tốt hơnCó ích

Có ích

Có ý định nhưng chưa chuyển đổi.Mức lương không thỏa đángCó ích

Có ích

Đúng chuyên ngành đào tạo Đã chuyển đổi 2 lần Địa điểm làm việc không phù hợpRất có ích

Đã chuyển đổi 1 lần Công việc không phù hợp với ngành được đào tạo, Mức lương không thỏa đáng, Không phát huy được năng lựcCó ích

Không tìm được công việc đúng chuyên mônĐã chuyển đổi trên 2 lần Công việc không phù hợp với ngành được đào tạo, Không có cơ hội thăng tiến, Môi trường làm việc (cơ sở vật chất và văn hóa) không phù hợp, Mức lương không thỏa đáng, Không phát huy được năng lực, Có cơ hội khác tốt hơnRất có ích

Mức lương hấp dẫn Không có ý định chuyển đổi Có ích

Đúng chuyên ngành đào tạo Đã chuyển đổi trên 2 lần Công việc không phù hợp với ngành được đào tạo, Không có cơ hội thăng tiến, Không phát huy được năng lựcRất có ích

Có ý định nhưng chưa chuyển đổi.Có cơ hội khác tốt hơn Có ích

Có ý định nhưng chưa chuyển đổi.Có cơ hội khác tốt hơn Rất có ích

Đúng chuyên ngành đào tạo Đã chuyển đổi trên 2 lần Công việc không phù hợp với ngành được đào tạo, Môi trường làm việc (cơ sở vật chất và văn hóa) không phù hợp, Mức lương không thỏa đáng, Áp lực công việc quá lớn, Có cơ hội khác tốt hơnCó ích

Không tìm được công việc đúng chuyên mônCó ý định nhưng chưa chuyển đổi.Mức lương không thỏa đángÍt có ích

Đã chuyển đổi trên 2 lần Không có cơ hội thăng tiến, Môi trường làm việc (cơ sở vật chất và văn hóa) không phù hợp, Mức lương không thỏa đáng, Có cơ hội khác tốt hơnCó ích

Đã chuyển đổi 1 lần Công việc không phù hợp với ngành được đào tạo, Môi trường làm việc (cơ sở vật chất và văn hóa) không phù hợp, Mức lương không thỏa đáng, Không phát huy được năng lực, Địa điểm làm việc không phù hợpÍt có ích

Đã chuyển đổi trên 2 lần Không phát huy được năng lựcÍt có ích

Đúng chuyên ngành đào tạo Đã chuyển đổi 2 lần Không phát huy được năng lựcRất có ích

Tôi thích công việc này Đã chuyển đổi 1 lần Có cơ hội khác tốt hơn Hoàn toàn không có ích

Không có ý định chuyển đổi Có ích

Có ý định nhưng chưa chuyển đổi.Có cơ hội khác tốt hơn Có ích

Tôi thích công việc này Đã chuyển đổi 1 lần Có cơ hội khác tốt hơn Rất có ích



13. Kỹ năng được Trường đào tạo có giúp ích cho công việc hiện tại của anh/chị không?14. Những phần mềm nào anh/chị cho là cần thiết đối với công việc hiện tại:15. Khả năng xử lý các công việc mà anh/chị chưa từng có kinh nghiệm hoặc kiến thức/kỹ năng là16. Anh/chị đã tham gia thêm các khóa đào tạo nào dưới đây kể từ khi tốt nghiệp?

Có ích Matlab & Simulink, PLC (Siemens, Mitsubishi, Omron, Rockwell Automation....), Visual Studio4 Kiến thức chuyên môn, Kỹ năng nghề nghiệp

Có ích Java IDE 4 Ngoại ngữ

Rất có ích Matlab & Simulink, CST, ADS, HFSS 4 Kiến thức chuyên môn

Có ích Autocad, Altium Designer, Mentor 3 Ngoại ngữ

Có ích Latex 4 Kiến thức chuyên môn

Rất có ích Matlab & Simulink, PLC (Siemens, Mitsubishi, Omron, Rockwell Automation....)4 Chưa tham gia khóa đào tạo nào

Rất có ích Vi điều khiển ( Keil C, CCS 5...) 4 Chưa tham gia khóa đào tạo nào

Rất có ích Autocad, PLC (Siemens, Mitsubishi, Omron, Rockwell Automation....)4 Chưa tham gia khóa đào tạo nào

Có ích Không có 4 Kiến thức chuyên môn, Kỹ năng mềm (lập kế hoạch, quản lý thời gian, giao tiếp...)

Có ích Autocad, PLC (Siemens, Mitsubishi, Omron, Rockwell Automation....)3 Ngoại ngữ, Tin học

Có ích Autocad, PLC (Siemens, Mitsubishi, Omron, Rockwell Automation....)4 Kiến thức chuyên môn, Kỹ năng nghề nghiệp

Có ích Matlab & Simulink 3 Kiến thức chuyên môn

Có ích PLC (Siemens, Mitsubishi, Omron, Rockwell Automation....), Dcs honeywell1 Ngoại ngữ

Có ích Excel 3 Kỹ năng nghề nghiệp, Ngoại ngữ

Có ích Vivado - Xilinx - Microsoft office 4 Chưa tham gia khóa đào tạo nào

Hoàn toàn không có ích Matlab & Simulink 4 Chưa tham gia khóa đào tạo nào

Hoàn toàn không có ích Autocad, Matlab & Simulink, PLC (Siemens, Mitsubishi, Omron, Rockwell Automation....), Altium Designer, Vi điều khiển ( Keil C, CCS 5...)4 Chưa tham gia khóa đào tạo nào

Rất có ích Matlab & Simulink, Altium Designer, Proteus, Vi điều khiển ( Keil C, CCS 5...)4 Kiến thức chuyên môn, Kỹ năng nghề nghiệp

Có ích Office 5 Chưa tham gia khóa đào tạo nào

Có ích Autocad, Microsoff office 4 Kiến thức chuyên môn

Có ích Autocad, PLC (Siemens, Mitsubishi, Omron, Rockwell Automation....), Vi điều khiển ( Keil C, CCS 5...)3 Kiến thức chuyên môn

Rất có ích Tự học. 5 Tự học



17. Anh/chị có đã hoặc đang tham giá các khóa đào tạo nào dưới đây?18. Nếu có tham gia thì hình thức đào tạo như thế nào?19. Theo anh/chị, những giải pháp nào dưới đây từ phía nhà trường và Doanh nghiệp giúp sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng?20. Theo anh/chị, những giải pháp nào dưới đây từ phía sinh viên giúp sinh viên tốt nghiệp dễ dàng tìm được việc làm?

Thạc sỹ Ngoài nước Nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềmĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển

Thạc sỹ Trong nước Nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Trường phối hợp với nhà tuyển dụng tổ chức seminar về nghề nghiệp cho sinh viên, Tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức, thái độ và rèn luyện phẩm chất cá nhân, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụng, Giới thiệu cho sinh viên các mạng xã hội nghề nghiệp như Vietnamwork, LinkedIn. Tăng cường ngoại ngữTìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tăng cường học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh 

Thạc sỹ, Tiến sỹ Ngoài nước Nhà tuyển dụng tham gia đào tạo cùng nhà trường, Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Trường cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, Trường phối hợp với nhà tuyển dụng tổ chức seminar về nghề nghiệp cho sinh viên, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềmĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Chưa tham gia khóa đào tạo nào Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềmĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Thạc sỹ, Tiến sỹ Ngoài nước Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Trường cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, Trường phối hợp với nhà tuyển dụng tổ chức seminar về nghề nghiệp cho sinh viên, Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềmĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Thạc sỹ Trong nước Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Tăng thêm thời lượng thực tập/thực tế, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềm, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụngXác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện, Làm thêm các công việc liên quan đến định hướng để có thêm tầm nhìn về sự liên kết giữa các môn học và thực tế. Rèn luyện thêm kỹ năng từ những cơ hội thực tập.

Chưa tham gia khóa đào tạo nào Nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, Nhà tuyển dụng tham gia đào tạo cùng nhà trường, Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Nhà tuyển dụng cam kết với trường về việc tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp, Trường cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, Tăng thêm thời lượng thực tập/thực tế, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềmĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường

Chưa tham gia khóa đào tạo nàoLiên kết đào tạo với nước ngoàiNhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Tăng thêm thời lượng thực tập/thực tế, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềm, Tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức, thái độ và rèn luyện phẩm chất cá nhânĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Chưa tham gia khóa đào tạo nào Nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Nhà tuyển dụng cam kết với trường về việc tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềm, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụngĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập

Đào tạo chuyên môn về DCSNgoài nước Nhà tuyển dụng cam kết với trường về việc tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp, Trường cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, Trường phối hợp với nhà tuyển dụng tổ chức seminar về nghề nghiệp cho sinh viên, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềm, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụngĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Chưa tham gia khóa đào tạo nào Nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Nhà tuyển dụng cam kết với trường về việc tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp, Tăng thêm thời lượng thực tập/thực tế, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụngĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội

Thạc sỹ Trong nước Nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, Trường phối hợp với nhà tuyển dụng tổ chức seminar về nghề nghiệp cho sinh viên, Tăng thêm thời lượng thực tập/thực tế, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụngĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Chưa tham gia khóa đào tạo nàoNgoài nước Nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, Nhà tuyển dụng tham gia đào tạo cùng nhà trường, Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Nhà tuyển dụng cam kết với trường về việc tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp, Trường cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, Trường phối hợp với nhà tuyển dụng tổ chức seminar về nghề nghiệp cho sinh viên, Tăng thêm thời lượng thực tập/thực tế, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềm, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụngĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Chưa tham gia khóa đào tạo nàoTrong nước Nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Trường cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, Tăng thêm thời lượng thực tập/thực tế, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềm, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụngĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Chưa tham gia khóa đào tạo nàoLiên kết đào tạo với nước ngoàiNhà tuyển dụng tham gia đào tạo cùng nhà trường, Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Tăng thêm thời lượng thực tập/thực tế, Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềm, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụngĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Chưa tham gia khóa đào tạo nào Trường cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, Trường phối hợp với nhà tuyển dụng tổ chức seminar về nghề nghiệp cho sinh viên, Tăng thêm thời lượng thực tập/thực tế, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềm, Tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức, thái độ và rèn luyện phẩm chất cá nhân, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụngĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Thạc sỹ Trong nước Nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, Nhà tuyển dụng tham gia đào tạo cùng nhà trường, Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Tăng thêm thời lượng thực tập/thực tế, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềmĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Chưa tham gia khóa đào tạo nàoTrong nước Nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Trường cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, Trường phối hợp với nhà tuyển dụng tổ chức seminar về nghề nghiệp cho sinh viên, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức, thái độ và rèn luyện phẩm chất cá nhânĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Chưa tham gia khóa đào tạo nàoNgoài nước Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềm, Tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức, thái độ và rèn luyện phẩm chất cá nhânXác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển

Chưa tham gia khóa đào tạo nào Nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, Nhà tuyển dụng tham gia đào tạo cùng nhà trường, Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Tăng thêm thời lượng thực tập/thực tế, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức, thái độ và rèn luyện phẩm chất cá nhân, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụngTìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Thạc sỹ Trong nước Nhà tuyển dụng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, Trường cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụngĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Chưa tham gia khóa đào tạo nào Nhà tuyển dụng nhận sinh viên thực hành/thực tập, Trường cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, Trường phối hợp với nhà tuyển dụng tổ chức seminar về nghề nghiệp cho sinh viên, Tăng thêm thời lượng thực tập/thực tế, Tăng thêm thời lượng thực hành/thí nghiệm, Tăng cường các hoạt động nâng cao nhận thức, thái độ và rèn luyện phẩm chất cá nhân, Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên tham gia làm thêm tại các đơn vị tuyển dụngĐặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện



21. Các ý kiến khác 15. Theo anh chị, những kiến thức được trang bị trong chương trình đào tạo Đại học đáp ứng như thế nào với yêu cầu của công việc?Ngành học

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển

Nhà trường nên giúp sinh viên nhận thức rõ ràng và sớm nhất có thể rằng tìm kiếm việc làm là trách nhiệm của chính sinh viên, đồng thời giúp sinh viên biết đâu là những kỹ năng quan trọng. Với kinh nghiệm phỏng vấn rất nhiều ứng viên là sinh viên (sắp hoặc mới tốt nghiệp), có 3 điều sau được công ty em coi là quan trọng nhất:
1. Thái độ: cầu thị, biết lắng nghe nhưng cũng cần có ý kiến riêng
2. Technique: không nhất thiết phải làm được việc ngay nhưng cần có một nền tảng tốt để đào tạo được (bổ sung chứ không phải đào tạo lại)
3. Tiếng Anh: có thể giao tiếp được

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Nhà trường cần chú trọng hơn tới dạy ngoại ngữ để có thể giao tiếp được

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Các môn học cần có sự mở rộng thêm phần liên kết giữa các môn học. Các thầy cô gợi ý về các lĩnh vực nghiên cứu phát triển tương lai từ kiến thức cơ sở.

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Không có

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển

Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Tự hào là 1 cựu sinh viên 3i. Cám ơn các thầy cô các bạn rất nhiều ạ.



Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển

Nhà trường nên giúp sinh viên nhận thức rõ ràng và sớm nhất có thể rằng tìm kiếm việc làm là trách nhiệm của chính sinh viên, đồng thời giúp sinh viên biết đâu là những kỹ năng quan trọng. Với kinh nghiệm phỏng vấn rất nhiều ứng viên là sinh viên (sắp hoặc mới tốt nghiệp), có 3 điều sau được công ty em coi là quan trọng nhất:
1. Thái độ: cầu thị, biết lắng nghe nhưng cũng cần có ý kiến riêng
2. Technique: không nhất thiết phải làm được việc ngay nhưng cần có một nền tảng tốt để đào tạo được (bổ sung chứ không phải đào tạo lại)
3. Tiếng Anh: có thể giao tiếp được

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Các môn học cần có sự mở rộng thêm phần liên kết giữa các môn học. Các thầy cô gợi ý về các lĩnh vực nghiên cứu phát triển tương lai từ kiến thức cơ sở.

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển

Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện



Nhà trường nên giúp sinh viên nhận thức rõ ràng và sớm nhất có thể rằng tìm kiếm việc làm là trách nhiệm của chính sinh viên, đồng thời giúp sinh viên biết đâu là những kỹ năng quan trọng. Với kinh nghiệm phỏng vấn rất nhiều ứng viên là sinh viên (sắp hoặc mới tốt nghiệp), có 3 điều sau được công ty em coi là quan trọng nhất:
1. Thái độ: cầu thị, biết lắng nghe nhưng cũng cần có ý kiến riêng
2. Technique: không nhất thiết phải làm được việc ngay nhưng cần có một nền tảng tốt để đào tạo được (bổ sung chứ không phải đào tạo lại)
3. Tiếng Anh: có thể giao tiếp được

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện



Nhà trường nên giúp sinh viên nhận thức rõ ràng và sớm nhất có thể rằng tìm kiếm việc làm là trách nhiệm của chính sinh viên, đồng thời giúp sinh viên biết đâu là những kỹ năng quan trọng. Với kinh nghiệm phỏng vấn rất nhiều ứng viên là sinh viên (sắp hoặc mới tốt nghiệp), có 3 điều sau được công ty em coi là quan trọng nhất:
1. Thái độ: cầu thị, biết lắng nghe nhưng cũng cần có ý kiến riêng
2. Technique: không nhất thiết phải làm được việc ngay nhưng cần có một nền tảng tốt để đào tạo được (bổ sung chứ không phải đào tạo lại)
3. Tiếng Anh: có thể giao tiếp được

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tìm tòi nghiên cứu các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện

Đặt ra mục tiêu về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cụ thể cho quá trình học tập chuyên môn tại trường, Tham gia hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học, Xác định rõ ràng điểm mạnh điểm yếu, tính cách và mong muốn của bản thân, Chủ động rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất đạo đức phù hợp với ngành nghề, Chủ động tìm kiếm thông tin và tìm hiểu nhu cầu lao động của xã hội, Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng, vị trí công việc dự định ứng tuyển, Tích cực tham gia thực tập/thực hành khi có điều kiện
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Nhà trường nên giúp sinh viên nhận thức rõ ràng và sớm nhất có thể rằng tìm kiếm việc làm là trách nhiệm của chính sinh viên, đồng thời giúp sinh viên biết đâu là những kỹ năng quan trọng. Với kinh nghiệm phỏng vấn rất nhiều ứng viên là sinh viên (sắp hoặc mới tốt nghiệp), có 3 điều sau được công ty em coi là quan trọng nhất:
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