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KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ CƠ HỘI VIỆC LÀM  
CỦA SINH VIÊN NGÀNH CNSH VÀ KTMT 

 Anh/chị đã/sẽ chuẩn bị những gì cho hồ sơ xin việc của mình? 
197 câu trả lời 



KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ CƠ HỘI VIỆC LÀM  
CỦA SINH VIÊN NGÀNH CNSH VÀ KTMT 

 Theo anh/chị, có thể tiếp cận thông tin tìm kiếm việc làm qua những nguồn nào? 
197 câu trả lời 
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Có
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Đang học lên bậc cao hơn 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ CƠ HỘI VIỆC LÀM  
CỦA SINH VIÊN NGÀNH CNSH VÀ KTMT 

 Là sinh viên đã tốt nghiệp, công việc hiện nay của anh/chị có liên quan đến ngành mình 
đã học không? 
197 câu trả lời 
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ CƠ HỘI VIỆC LÀM  
CỦA SINH VIÊN NGÀNH CNSH VÀ KTMT 

 Theo anh/chị, tại sao một số lượng nhất định SV ngành CNSH và KTMT khi ra trường 
lại không tìm được việc làm đúng chuyên ngành? 
197 câu trả lời 



KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ CƠ HỘI VIỆC LÀM  
CỦA SINH VIÊN NGÀNH CNSH VÀ KTMT 

 
Theo anh/chị, cơ hội có được việc làm đúng chuyên ngành sau khi ra trường sẽ cao 
hơn, nếu: 
197 câu trả lời 
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MỘT SỐ THẮC MẮC 
1. Số lượng SV đã ra trường hiện nay còn liên hệ với GV còn rất ít, 

chủ yếu là với GVHD mình. Tại sao mối quan hệ này lại rất ít thấy 
giữa SV và nhà trường sau khi ra trường? 

2. Nhà trường luôn khuyến khích SV làm đồ án nhưng không ít SV đã ra trường 
được khảo sát cho rằng sẽ dễ có công việc ổn định này nếu làm thực tập. Tại 
sao lại có mâu thuẫn này? 

3. Nhiều SV tham gia khảo sát phải mất hơn 3 tháng để hoàn thành đề tài tốt 
nghiệp của mình trong khi quy định chỉ có 3 tháng, và phần lớn những sinh 
viên làm đề tài đã từng làm việc trên PTN được ít lâu trước khi được GVHD 
giao đề tài. Những SV không chủ động khi đến thời hạn đăng ký làm đề tài 
muốn xin gia nhập nhóm nghiên cứu rất khó. Tại sao lại có qui định này? 



MỘT SỐ THẮC MẮC 

4. Tại sao ngành Kỹ thuật Môi trường có kiến tập nhưng 

ngành Công nghệ Sinh học lại không có? 

5. Học ngành CNSH khi làm đồ án thì cần phải xử lý số liệu rất nhiều 

nhưng khi học các môn Toán Đại Cương chỉ học những kiến thức 

chung nên không có kinh nghiệm, không có kỹ năng để xử lý số 

liệu. Có cách nào để giải quyết không? 



Cảm ơn các bạn SV 56CNSH, 56MT, các anh chị 
55SH, các Thầy Cô đã giúp liên hệ với các anh chị 
cựu sinh viên đã giúp đỡ hoàn thành phiếu điều tra. 
Cảm ơn Thầy Cô và các bạn đã chú ý lắng nghe! 



SINH VIÊN NĂM CUỐI,  

THỰC TẬP VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM  



THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TTTN) HAY THỰC 

TẬP GIÁO TRÌNH (TTGT) 

TTTN TTGT 

Điều kiện ĐTB tích lũy đến hết 

HK7  2.5, không 

nợ môn nào 

- Không đủ dk làm 

TTTN 

- Đủ dk làm TTTN 

nhưng có đơn xin 

không làm TTTN 

Số TC 10 4 

Thời gian thực hiện 1 HK 10 -12 tuần 

Hình thức đánh giá Luận văn + Bảo vệ 

trước hội đồng 

Báo cáo + thi vấn 

đáp 
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