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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 VIỆC
THỰC HIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ
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 việc thực hiện luận
văn thạc sĩ.
 - 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:
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Nội dung lấy ý kiến
Anh/Chị được thông tin đầy đủ và rõ ràng các quy định, yêu cầu, và biểu mẫu
giúp thực hiện luận văn Thạc sỹ (LV).
Cán bộ hướng dẫn LV (CBHD) của Anh/Chị thực hiện nghiêm túc các quy
định liên quan đến hướng dẫn LV.
Anh/Chị dễ dàng tiếp cận với CBHD.



Trả lời





























Anh/Chị nhận cho biết mức độ hài lòng về các hỗ trợ từ CBHD trong quá trình thực hiện LV:
4.1. Hỗ trợ hướng dẫn và chỉnh sửa LV.



4.2. Đảm bảo tiến độ trong việc hướng dẫn, chỉnh sửa LV.



Anh/Chị nhận thấy CBHD có chuyên môn sâu.






Anh/Chị nhận thấy CBHD có tác phong mẫu mực.
CBHD trân trọng năng lực của Anh/Chị.






Nhìn chung, Anh/Chị hài lòng với CBHD của mình.
Anh/Chị nhận thấy cán bộ phản biện là người am hiểu sâu sắc lĩnh vực của đề tài



LV.
Xin Anh/Chị cho biết mức độ hài lòng về các hỗ trợ khác trong việc thực hiện
LV:



10.1. Trung tâm học liệu của trường.



10.2. Khoa Sau Đại học.



10.3. Đơn vị quản lý chuyên môn.
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10.4. Các đơn vị liên quan trong trường.
10.5. Các điều kiện nghiên cứu lý thuyết.
10.6. Các điều kiện thí nghiệm/thực hành.
Anh/Chị có nhiều áp lực trong quá trình thực hiện LV.
Anh/Chị hài lòng với kết quả đánh giá LV của mình.
Nhìn chung, Anh/Chị hài lòng về việc thực hiện LV của mình.






















14. Anh/Chị phải trả thêm các chi phí khác ngoài khoản chi phí thực hiện LV đã được Nhà trường quy
định và thông báo. Nếu có, xin Anh/Chị giải thích rõ.
 Có
 Không
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

15. Theo Anh/Chị, để nâng cao hơn nữa chất lượng và kết quả của việc thực hiện Luận văn Thạc sỹ
thì nhà trường và CBHD 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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