
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Số: ............/CV-ĐHNT 
(V/v: Lấy thông tin về SV tốt nghiệp & việc làm) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Nha Trang, ngày        tháng       năm        

 

Kính gửi: .......................................................................................... 

      .......................................................................................... 

 

Trường Đại học Nha Trang là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có 

trình độ đại học và sau đại học thuộc đa lĩnh vực; tổ chức nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ chuyên môn cho nền kinh tế quốc 

dân, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản. Nhà trường đã và đang không ngừng phát 

triển các nguồn lực để trở thành một trường đại học đa ngành với chất lượng đào tạo 

và nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc gia và tiếp cận đến trình độ của khu vực. 

Để có được những thông tin nhằm giúp không ngừng nâng cao chất lượng 

sản phẩm đào tạo và đáp ứng nhu cầu việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Khoa/Viện 

……………………….. rất mong quý Cơ quan hợp tác trong việc cung cấp những 

thông tin theo mẫu Phiếu khảo sát thông tin được đính kèm. Những thông tin do 

quý Cơ quan cung cấp thực sự góp phần vào sự phát triển của Khoa/Viện chúng tôi 

trong công tác đào tạo và phục vụ xã hội. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG KHOA/VIỆN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha trang 

ĐT: 058-831149, Fax: 058-831147, Website : www.ntu.edu.vn 

 

PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN 
Về chất lượng sinh viên tốt nghiệp và nhu cầu tuyển dụng 

Ngành: ………………………………..  

Tên cơ quan: ....................................................................................................... 

Địa chỉ: ............................................................................................................................ 

Điện thoại: ................................ Fax: ................................ Website : ............................. 

A. VỀ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 

(Quý cơ quan chỉ trả lời câu hỏi 3 nếu không có SV tốt nghiệp từ Ngành ……………………. của 

Trường ĐHNT hiện đang làm việc ở quý cơ quan). 

1- Số lượng SV tốt nghiệp từ Ngành ……………………. (Trường ĐHNT)  hiện đang làm việc 

ở quý cơ quan và vị trí công tác, nhiệm vụ hiện nay:  

STT Vị trí công tác & nhiệm vụ Số lượng 

   

   

   

   

   

2- Nhận xét của cơ quan về chất lượng của các SV tốt nghiệp từ Ngành ………………… 

(Trường ĐHNT)  theo tiêu chí (xin đánh chéo vào ô thích hợp): 

T:  Tốt       K: Khá       TB: Trung bình      Y: Yếu      K : Kém    KNXĐ:  Không nhận xét được 

TIÊU CHÍ NHẬN XÉT T K TB Y K KNXĐ 

Về kiến thức của SV tốt nghiệp 

1. Kiến thức nền tảng       

2. Kiến thức chuyên môn       

3. Kiến thức về quản lý, điều hành       

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. Kỹ năng nghiệp vụ, tay nghề chuyên môn       

7. Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc       

8. Khả năng ứng dụng tin học trong công việc       

9. Khả năng tổ chức, quản lý, điều hành       

10. Khả năng lập kế hoạch, dự án       
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11. Khả năng giao tiếp, trình bày (nói, viết)       

12. Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề       

13. Khả năng làm việc độc lập       

14. Khả năng làm việc 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 trách nhiệm       

18. Ý thức tổ chức, kỷ luật       

19. Ý thức tập thể, cộng đồng       

20. Tính nghiêm túc, trung thực       

21. Tính cần cù, chịu khó       

22. Tính cẩn trọng, chu đáo       

23. Tính năng động, sáng tạo       

24. Khả năng chịu áp lực cao trong công việc       

25. Đạo đức nghề nghiệp       

3- Đề nghị cho biết 10 tiêu chí (trong số 25 tiêu chí trên) mà quý cơ quan cho là quan trọng hơn 

cả đối với các SV tốt nghiệp đến làm việc tại quý cơ quan (chỉ cần ghi số thứ tự của tiêu chí):  

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

4- Những kiến thức, kỹ năng mà SV tốt nghiệp từ Ngành ………………… (Trường ĐHNT) 

cần được bồi dưỡng thêm để đáp ứng yêu cầu công việc của quý cơ quan: 

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

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

5- Những góp ý khác nhằm mục đích nâng cao chất lượng SV tốt nghiệp từ Ngành 

………………… (Trường ĐHNT): 

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

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

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

 

B. VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

Hàng năm Ngành ……………………. (Trường ĐHNT) có các SV tốt nghiệp đại học và cao 

đẳng từ các chuyên ngành sau. Nếu quý cơ quan có nhu cầu tuyển dụng, xin ghi số lượng tuyển 

dụng, trình độ và năm có nhu cầu vào các ô tương ứng: 

STT Chuyên ngành đào tạo Số lượng Trình độ  

(ĐH hoặc CĐ) 

Năm tuyển dụng 
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Ngoài thông tin về nhu cầu tuyển dụng trên, xin quý Cơ quan vui lòng gởi đến chúng tôi văn bản 

chính thức của quý Cơ quan về nhu cầu tuyển dụng hàng năm và các tiêu chí tuyển chọn. 

Rất mong quý Cơ quan gởi Phiếu này về lại chúng tôi trước ngày .................... theo địa chỉ: 

………………………………………., Trường ĐH Nha Trang 

2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha trang 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan! 

 

 

Ngày ........ tháng ........ năm ................ 

Người ghi Phiếu: .....................................................    Ký tên 

Chức vụ: .................................................................. 

Điện thoại: ………………………………………... 

Email: …………………………………………….. 
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