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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. CầnThơ
Điện thoại: 07103.872.170 Fax: 07103.838.474 Email: ttdbcl@ctu.edu.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP VỀ CHƯƠNG
TRÌNH ĐÀO TẠO (CTĐT)
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ, rất mong
Anh/Chị chọn vào 1 ô tương ứng với mức độ hài lòng của các bạn về chương trình đào tạo
mà Anh/Chị đã học.
 - Rất không hài lòng
- Không hài lòng
 - Hài lòng
- Rất hài lòng

Đáp ứng chưa tới 30% mong đợi của Anh/Chị
Đáp ứng từ 30% đến dưới 50% mong đợi của Anh/Chị.
Đáp ứng từ 50% đến 80% mong đợi của Anh/Chị.
Đáp ứng trên 80% mong đợi của Anh/Chị.

A. Thông tin chung:
- Họ và tên học viên: ..................................................................................................
- Mã số học viên: ........................................................................................................
- Ngành học (CTĐT)...................................................... Khóa: .................................
- Điện thoại liên hệ: ...................................................................................................
- Email liên hệ: ..........................................................................................................

B. Nội dung lấy ý kiến:
Stt

Nội dung lấy ý kiến

1

Vào đầu khóa học, Anh/Chị được cung cấp đầy đủ thông tin về khóa
học của mình.

2

Xin Anh/Chị cho biết mức độ hài lòng của mình về những thông tin
mà Anh/Chị được cung cấp về khóa học.

Mức độ hài lòng
















2.1. Thông tin về đội ngũ giảng viên.









2.2. Thông tin về tài liệu học tập.









2.3. Thông tin về mục tiêu và kết quả học tập của các học phần









2.4. Thông tin về tiêu chí đánh giá kết quả học tập.









2.5. Thông tin về các dịch vụ hỗ trợ học thuật.









2.6. Thông tin về cơ sở vật chất phục vụ cho khóa học.









3

CTĐT có sự hài hòa giữa khối kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành
và liên ngành.









4

CTĐT có số lượng học phần tự chọn hợp lý.









5

Nội dung các học phần phù hợp mục tiêu đào tạo.









6

Anh/Chị hài lòng với các hỗ trợ từ giảng viên (GV).
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7

Xin Anh/Chị cho biết sự hài lòng về các mặt hỗ trợ sau:
7.1. GV giới thiệu các tài liệu học tập bổ ích bằng tiếng Việt.









7.2. GV giới thiệu các tài liệu học tập bổ ích bằng tiếng Anh.









7.3. Anh/Chị tiếp cận dễ dàng các tài liệu được GV giới thiệu.









7.4. Giáo trình, tài liệu được cung cấp với nội dung cập nhật.









7.5. Các tài liệu phô-tô rõ ràng, có giá cả hợp lý.









8

Điều kiện học tập đáp ứng tốt việc học tập của Anh/Chị.









9

CTĐT giúp Anh/Chị nâng cao năng lực thực hiện công tác chuyên
môn và nghiên cứu khoa học trong ngành.









10

CTĐT giúp Anh/Chị nâng cao và phát triển các kỹ năng nào sau
đây?
10.1. Kỹ năng tự học và tự nghiên cứu



10.2. Kỹ năng làm việc nhóm



10.3. Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề



10.4. Kỹ năng phân tích



10.5. Kỹ năng quản lý công việc bản thân



10.6. Tư duy sáng tạo và phản biện



10.7. Kỹ năng viết trong khoa học



10.8. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ



10.9. Kỹ năng tin học



11

Một cách tổng quát, khối lượng công việc trong trong từng học phần
là hợp lý và giúp Anh/Chị có thể lĩnh hội được kiến thức.









12

Một cách tổng quát, các hình thức kiểm tra/đánh giá phù hợp với
mục tiêu và nội dung của CTĐT.









13

Anh/Chị hài lòng với đề thi kết thúc các học phần trong CTĐT









14

Anh/Chị hài lòng với việc tổ chức giảng dạy và đánh giá năng
lực/trình độ ngoại ngữ trong khóa học.









15

Anh/Chị hài lòng với cách thức Nhà trường và đơn vị đào tạo xử lý
các phát sinh trong quá trình đào tạo (nghỉ học tạm thời, chuyển cơ
sở đào tạo…).









16

Hệ thống công nghệ thông tin của Nhà trường phục vụ hiệu quả
hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu.









17

Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ hài lòng của mình với các hệ
thống công nghệ thông tin phục vụ khóa học.
17.1. Mạng không dây (wifi) của Nhà trường









17.2. Các phòng máy tính của Nhà trường









17.3. Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo của Nhà trường









17.4. Hệ thống e-mail liên hệ mà Nhà trường cung cấp cho
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Anh/Chị.
18

Trung tâm học liệu của Trường đáp ứng được nhu cầu học tập và
nghiên cứu của Anh/Chị.









19

Anh/Chị hài lòng với sự hỗ trợ từ Khoa Sau Đại học.









20

Cán bộ, nhân viên các phòng ban có thái độ phục vụ tốt.









21

Anh/Chị được đóng góp ý kiến về khóa học thông qua các kênh
thông tin của Khoa, Trường.









22

Nhìn chung, Anh/Chị hài lòng về cơ sở vật chất của Nhà trường
(căn-tin, chỗ gửi xe, nhà vệ sinh,…).









23

Khóa học Thạc sỹ đáp ứng những mong đợi của Anh/Chị.









24

Anh/Chị hài lòng về chất lượng đào tạo sau đại học của Nhà trường.









25

Anh/Chị sẽ giới thiệu chương trình đã tham dự với người khác.









26

Anh/Chị sẽ giữ liên lạc với các giảng viên, đơn vị đào tạo sau đại
học, và trường Đại học Cần Thơ.









27. Theo Anh/Chị, để nâng cao hơn nữa chất lượng của CTĐT Thạc sỹ thì Trường ĐH Cần
Thơ và các giảng viên cần làm hay điều chỉnh những gì?

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Nhà trường rất cảm ơn Anh/Chị đã tham gia đóng góp ý kiến!
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