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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. CầnThơ 
Điện thoại: 02923.872.170 Fax: 02923.838.474 Email: ttqlcl@ctu.edu.vn 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN SINH 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 bạn 
chọn vào 1 ô tương ứng (khoanh tròn) với mức độ hài lòng của các bạn về các nội dung 
bên dưới (từ câu 1 đến câu 14) và đánh dấu  vào các câu trả lời mà bạn lựa chọn (từ câu 
15 đến câu 20). 

Các mức độ hài lòng tương ứng:  – Rất không hài lòng;   – Không hài lòng;   
 – Hài lòng; – Rất hài lòng 

A. Thông tin chung: 

- Họ và tên sinh viên:  .................................................................................................  

- Ngành học ...................................................................  Khóa: .................................  

- Điện thoại liên hệ:  ...................................................................................................  

- Email liên hệ:  ..........................................................................................................  

B. Nội dung lấy ý kiến: 

 

Stt Nội dung  Mức độ hài lòng 

1.  CTĐT có sự cân đối giữa kiến thức cơ sở và chuyên ngành. 1 2 3 4 
2.  CTĐT bồi đắp và khuyến khích năng lực học tập và nghiên cứu của 

bạn. 
1 2 3 4 

3.  Đề cương chi tiết các học phần giúp bạn hiểu rõ các kết quả học tập 
mong đợi về kiến thức, kỹ năng, và thái độ. 

1 2 3 4 

4.  Đề cương chi tiết các học phần thể hiện rõ ràng, cụ thể các nội dung 
và tiêu chí đánh giá. 

1 2 3 4 

5.  Bạn hài lòng với sự gắn kết hài hòa giữa các học phần trong CTĐT. 1 2 3 4 
6.  Phương pháp giảng dạy của các giảng viên giúp bạn phát triển các 

kỹ năng học và kỹ năng mềm. 
1 2 3 4 

7.  Hồ sơ sinh viên (gồm thông tin cá nhân, kết quả học tập) của bạn 
được Nhà trường cập nhật trong suốt quá trình học tập. 

1 2 3 4 

8.  Bạn hài lòng với công tác tư vấn và trợ giúp của Nhà trường trong 
suốt quá trình học tập và sinh hoạt tại trường. 

1 2 3 4 

9.  Bạn hài lòng với điều kiện về phòng học, trang thiết bị phục vụ việc 
học tập các học phần lý thuyết. 

1 2 3 4 

10.  Bạn hài lòng với điều kiện phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ 
học tập các học phần thực hành. 

1 2 3 4 

11.  Nguồn tài liệu học tập mà Nhà trường cung cấp đáp ứng được nhu 
cầu học tập và nghiên cứu của bạn. 

1 2 3 4 

12.  Bạn hài lòng với cách thức và nội dung lấy ý kiến phản hồi về hoạt 
động giảng dạy học phần của giảng viên. 

1 2 3 4 

13.  Bạn hài lòng với các thông tin, hoạt động trợ giúp sinh viên tìm 
việc làm của Khoa, Đoàn TN, Hội SV… 

1 2 3 4 

14.  Nhìn chung, bạn hài lòng về CTĐT mình đã học. 1 2 3 4 
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Nhà trường rất cảm ơn bạn đã dành thời gian đóng góp ý kiến! 

15. Bạn có được tham gia đóng góp ý kiến về CTĐT? Có 
Không 

 
 

16 Bạn đã đi làm hoặc có đi làm thêm trong năm học cuối? (Nếu bạn 
trả lời “có”  vui lòng bỏ qua câu 17, nếu bạn trả lời “không” vui 
lòng bỏ qua câu 18) 

Có  
Không 

 
 

17 Từ nay đến ngày nhận bằng tốt nghiệp bạn có chắc sẽ xin được 
việc làm? 

Có  
Không 

 
 

18 Kiến thức và kỹ năng bạn đã học có đáp ứng được nhu cầu công 
việc? 

Có  
Không 

 
 

19 Bạn tìm kiếm các thông tin việc làm từ nguồn thông tin nào sau đây? (có thể chọn nhiều 
câu trả lời): 

  1 – Internet 
 2 - Báo, tạp chí, tờ rơi   
 3 - Người quen, bạn bè   
 4 - “Ngày hội việc làm”  
 5 - Các công ty, tổ chức giới thiệu việc làm 

 
 
 
 
 

20 Bạn có định hướng học tập ở một trình độ cao hơn tại Trường Đại 
học Cần Thơ? 

Có  
Không 

 
 


