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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 CỰU HỌC VIÊN VỀ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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
(CTĐT) mà Anh/Chị đã tham gia tại Trường Đại học Cần Thơ.
 - 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 cựu học viên: ...........................................................................................
- Ngành đã tốt nghiệp (CTĐT) .............................................. Khóa: ..........................
- Năm tốt nghiệp: ...................................................................... .................................
- Địa chỉ liên hệ: ...................................................................... .................................
- Điện thoại liên hệ: ...................................................................................................
- Email liên hệ: ..........................................................................................................

B. Nội dung lấy ý kiến:
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Nội dung lấy ý kiến

Mức độ hài lòng





Chương trình đạo tạo Thạc sỹ (CTĐT) của nhà trường được thông tin đầy đủ,



kịp thời, và rộng rãi.



Anh/Chị hài lòng với các thủ tục tuyển sinh của nhà trường.
CTĐT giúp Anh/Chị trang bị và phát triển các kỹ năng cần thiết cho học tập,



nghiên cứu, và làm việc.
CTĐT giúp Anh/Chị nâng cao năng lực thực hiện công tác chuyên môn.



CTĐT giúp Anh/Chị nâng cao năng lực thực hiện nghiên cứu khoa học trong



ngành.
CTĐT giúp Anh/Chị nâng cao năng lực ngoại ngữ.



CTĐT giúp Anh/Chị nâng cao năng lực công nghệ thông tin.



Anh/Chị được đóng góp ý kiến về CTĐT thông qua các kênh thông tin của



Khoa, Trường.
Anh/Chị nhận thấy các đóng góp của mình được lắng nghe và xem xét thực



hiện.
CTĐT Thạc sỹ đáp ứng những mong đợi của Anh/Chị.



Anh/Chị tham gia khóa học thạc sỹ khi…
(Nếu Anh/Chị chọn 11(a) vui lòng bỏ qua câu 12, chọn 11(b) vui lòng bỏ qua câu 13 và câu 14)
a. Đã có việc làm ổn định

b. Chưa có việc làm
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Khóa học Thạc sỹ giúp Anh/Chị tìm được một việc làm như mong đợi.
Anh/Chị áp dụng hiệu quả những kiến thức và kỹ năng từ khóa học Thạc sỹ
vào công việc tại cơ quan, đơn vị của mình.
Những kiến thức và kỹ năng từ khóa học Thạc sỹ giúp Anh/Chị thăng tiến
trong chuyên môn và nghề nghiệp.
Nhìn chung, Anh/Chị hài lòng về chất lượng đào tạo sau đại học của trường
Đại học Cần Thơ.
Anh/Chị sẽ giới thiệu CTĐT đã tham dự với người khác.
Anh/Chị sẽ giữ liên lạc với các GV, đơn vị đào tạo sau đại học và Trường Đại
học Cần Thơ.

















































18. Anh/Chị có thấy học phần nào trong CTĐT là không có ý nghĩa không? Nếu có, xin hãy
giải thích rõ.
 Có
 Không
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
19. Anh/Chị có thấy nhà trường cần bổ sung kiến thức hay kỹ năng nào vào CTĐT không?
Nếu có, xin hãy giải thích rõ.
 Có
 Không
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

20. Theo Anh/Chị, để nâng cao hơn nữa chất lượng của CTĐT Thạc sỹ thì trường ĐH Cần
Thơ và các GV 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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