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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 CỰU SINH VIÊN VỀ  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ, các anh/chị cựu sinh 

viên/cựu học viên của Trường Đại học Cần Thơ vui lòng chọn vào 1 ô tương ứng mức độ hài 

lòng của anh/chị về chương trình đào tạo đã học tại trường với các nội dung sau: 

Các mức độ hài lòng tương ứng: 1 – Rất không hài lòng;  2– Không hài lòng;   
3 – Hài lòng; 4 – Rất hài lòng;   

A. Thông tin chung: 

- Họ và tên:  ...........................................................................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................  

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

- Ngành đã tốt nghiệp:  ...........................................................................................................  

- Năm tốt nghiệp:  ..................................................................................................................  

- Khoa/Viện (quản lý ngành đã học):  .....................................................................................  

B. Nội dung lấy ý kiến: 

Stt Nội dung  Mức độ nhận xét  

1.  Anh/Chị hài lòng với những kiến thức cần thiết cho 
công việc theo ngành tốt nghiệp mà CTĐT trang bị cho 
Anh/Chị. 

1 2 3 4 

2.  Anh/Chị hài lòng với những kỹ năng cần thiết cho công 
việc theo ngành tốt nghiệp mà CTĐT trang bị cho 
Anh/Chị. 

1 2 3 4 

3.  CTĐT giúp khuyến khích năng lực tự học và nghiên cứu 
khoa học sau khi tốt nghiệp của Anh/Chị 

1 2 3 4 

4.  Việc tổ chức giảng dạy ngoại ngữ trong CTĐT giúp 
Anh/Chị có năng lực ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu 
công việc. 

1 2 3 4 

5.  Việc tổ chức giảng dạy tin học trong CTĐT giúp 
Anh/Chị có năng lực tin học đáp ứng được yêu cầu công 
việc. 

1 2 3 4 

6.  Anh/Chị hài lòng về các hoạt động hỗ trợ học tập tại 
Trường ĐHCT. 

1 2 3 4 

7.  Anh/Chị hài lòng về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thể dục, thể thao do Trường tổ chức. 

1 2 3 4 

8.  Nhìn chung, Anh/Chị hài lòng về CTĐT mình đã học. 1 2 3 4 

9.  Anh/Chị hài lòng với hoạt động duy trì liên lạc với cựu 
sinh viên của Trường ĐHCT. 

1 2 3 4 
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10.  Anh/Chị có sẵn lòng tham gia hoạt các hoạt động quảng 
bá hình ảnh của Trường ĐHCT khi được đề nghị? 

Có  
Không  

 
 

11.  Anh/Chị có sẵn lòng tham gia hoạt động tư vấn tuyển 
sinh và việc làm do Trường ĐHCT tổ chức? 

Có  
Không  

 
 

12.  Anh/Chị có định hướng học tập ở một trình độ cao hơn 
tại Trường ĐHCT? 

Có  
Không  

 
 

 

13.  Theo Anh/Chị, Trường ĐHCT cần làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo? 
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 

14.  Anh/Chị có việc làm: 

A. Trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp 

B. Sau 6 tháng sau khi tốt nghiệp 

C. Sau 1 năm sau khi tốt nghiệp 

15.  Công việc hiện nay của Anh/Chị 

A. Đúng với ngành Anh/Chị được đào tạo tại Trường ĐHCT 

B. Trái với ngành Anh/Chị được đào tạo tại Trường ĐHCT 

16.  Thu nhập bình quân một tháng từ công việc hiện nay của Anh/Chị 

A. Dưới 5 triệu 

B. Từ 5 tới 10 triệu 

C. Trên 10 triệu 

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


