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BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC 

TP.HỒ CHÍ MINH 

 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  

PHIẾU KHẢO SÁT 
 TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN 

Tốt nghiệp trong năm học 2016 - 2017 

(Kèm theo Kế hoạch số: 73 KH/ĐHKT ngày 01 tháng 6 năm 2017) 

 

Trân trọng chúc mừng các Anh/Chị đã hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng 
tốt nghiệp Đại học của trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh! 
 

Với mong muốn nắm bắt tình hình việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp ra trường và 
nghe thêm các ý kiến đóng góp, chia sẻ của cựu sinh viên. Từ đó tiếp tục nghiên cứu để nâng 
cao chất lượng đào tạo, các hoạt động phục vụ giảng dạy, học tập và các nội dung hỗ trợ, 
đồng hành với sinh viên các khóa hiện tại và tương lai. Nhà trường mong muốn và kính đề 
nghị các Anh/Chị là cựu sinh viên quan tâm thực hiện giúp Nhà trường Phiếu khảo sát này! 

 
Các Anh/Chị vui lòng cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi sau (đánh dấu “X” vào 

câu trả lời của mình). 
 

I.  Phần thông tin chung của cựu sinh viên: 

1. Họ và tên:………………………………………………………………………………. 

2. Cựu sinh viên lớp:…………Điện thoại:………………………………………............. 

 Email:………………… …………..Facebook:………………………………………... 

3. Năm Anh/ Chị tốt nghiệp:……………………………………………………………… 

4. Tên cơ quan/đơn vị anh/chị đang làm việc:……………………………………………. 

………………………………………………………………………………….............. 

 

II. Phần khảo sát tình hình việc làm và các ý kiến đóng góp xây dựng Nhà trường: 

1. Tình hình công việc hiện tại của Anh/Chị?  

Đã từng có việc 
làm 

Đang có việc làm 
 

Đang tìm việc 
 

Chưa có ý định 
tìm việc 

 

Đang tiếp tục 
học thêm 

 

     
    

2. Anh chị tiếp tục đi học nhằm mục đích và lý do nào sau đây? 

Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn (học cao học, nghiên cứu sinh)  
Bổ trợ thêm các kiến thức và kỹ năng bên cạnh chuyên ngành đã học  
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Học để chờ cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn  
Chưa xin được việc làm nên đi học tiếp  
Chưa muốn đi làm (có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp)  

 

3. Anh/chị đi làm sau thời gian tốt nghiệp bao lâu?(tính từ thời điểm bảo vệ thành 

công đồ án và đủ các điều kiện công nhận, cấp bằng tốt nghiệp đại học) 

Ngay sau khi bảo vệ thành 
công ĐA tốt nghiệp 

Sau 3 tháng Sau 6 tháng Sau 1 năm 

    
 

4. Công việc hiện tại của Anh/Chị đang làm có đúng với chuyên ngành đào tạo đã 

học không? 

Đúng chuyên 
ngành 

Gần với chuyên 
ngành 

Không đúng 
chuyên ngành 

   
 

5. Anh/Chị vui lòng cho biết mức thu nhâp trung bình hàng tháng hiện nay của 

mình? 

Từ 5 triệu đến 7 
triệu 

Từ 7 triệu đến 10 
triệu 

Từ 10 triệu đến 
15 triệu 

Từ 15 triệu đến 
20 triệu 

Trên 20 triệu 

     
 

6. Trong quá trình làm hồ sơ và phỏng vấn xin việc, Anh/Chị gặp những  khó khăn 

nào sau đây? (có thể lựa chọn nhiều phương án) 

Thiếu thông tin về nhà tuyển dụng  
Có quá nhiều hồ sơ cùng chuyên ngành ứng tuyển  
Thiếu kỹ năng mềm  
Trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng    
Thiếu kinh nghiệm thực tế  
Kết quả học tập không đáp ứng yêu cầu của đơn vị tuyển dụng  

 

7. Anh/Chị xin việc vào cơ quan/đơn vị hiện tại là thông qua? 

Giới thiệu của người thân, bạn bè  
Thông tin tuyển dụng của cơ quan/đơn vị  
Giới thiệu của Nhà trường (Khoa, Phòng ĐT&CTSV, Đoàn TN, Giảng viên)  

 

8. Cơ quan/đơn vị mà Anh/Chị đang làm việc thuộc khu vực nào sau đây? 

Khu vực Nhà nước  
Khu vực tư nhân  
Khu vực liên doanh với nước ngoài  
Các cơ quan/tổ chức phi chính phủ  
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Anh/Chị tự làm thành lập công ty, hoặc làm tự do  
 

9. Anh/Chị áp dụng các kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo vào thực tế công việc 

hiện nay như thế nào?  

Nội dung áp dụng 

Mức độ áp dụng 

Áp dụng rất 
nhiều 

Áp dụng 
tương đối 

nhiều 
Áp dụng ít 

Áp dụng rất 
ít 

Không áp 
dụng 

Kiến thức      
Kỹ năng      

 

10. Chương trình đào tạo của Nhà trường cung cấp cho Anh/Chị các kiến thức, kỹ 

năng để phục vụ cho công việc hiện tại như thế nào? 

Cung cấp rất đầy 
đủ 

Cung cấp đầy đủ Cung cấp tương 
đầy đủ 

Cung cấp chưa 
đầy đủ 

Cung cấp rất ít 

     
 

11. Bên cạnh các kiến thức chuyên ngành được đào tạo tại trường, Anh/Chị có 

thêm đề xuất nào đối với các nội dung sau để nâng cao chất lượng toàn diện cho sinh 

viên? (có thể lựa chọn nhiều phương án) 

Hoạt động giáo dục kỹ năng mềm  
Tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên đang học  
Định hướng thị trường lao động cho các ngành nghề  
Giới thiệu các công/ty doanh nghiệp để thực hiện đồ án thực tập, tham quan thực tế  

 

12. Trong các hoạt động giáo dục kỹ năng mềm, anh/chị đề xuất những kỹ năng 

nào sau đây? (có thể lựa chọn nhiều phương án) 

Kỹ năng thuyết trình trước tập thể và kỹ năng phản biện  
Kỹ năng thực hiện hồ sơ xin việc và trả lời phỏng vấn  
Kỹ năng xây dựng kế hoạch và ra quyết định  
Kỹ năng sử dụng Anh văn  
Kỹ năng sử dụng tin học, các phần mềm ứng dụng  

 

13. Theo Anh/Chị, những giải pháp nào sau đây sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp tìm 

được việc làm tốt hơn ? (có thể lựa chọn nhiều phương án) 

Các đơn vị tuyển dụng tham gia vào việc xây dựng chương trình đào tạo    
Các đơn vị tuyển dụng tham gia vào quá trình đào tạo cùng nhà trường  
Tăng thời lượng thực hành, kiến tập tại các đơn vị tuyển dụng  
Nhà trường và đơn vị tuyển dụng tăng cường hợp tác về việc tuyển dụng sinh viên 
sau khi tốt nghiệp 
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Nhà trường cập nhật thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của xã hội  
Bổ sung các khóa đào tạo kỹ năng mềm trong quá trình đào tạo  

 

14. Trong quá trình theo học tại trường, anh/chị nhận định thế nào về chất lượng 

đào tạo nói chung của Trường ?  

Rất tốt Tốt Khá Trung bình Thấp Rất thấp 

      
 

15. Anh/Chị nhận định thế nào về khả năng cạnh tranh trong vấn đề tuyển dụng 

(xin việc) giữa sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh với sinh 

viên tốt nghiệp chính quy cùng chuyên ngành ở các trường khác? (được tính cho lần xin 

việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp) 

Cao hơn Ngang bằng Thấp hơn Không đánh giá được 

    
Lý do bạn chọn đáp án là gì?..................................................................................................... 

  ……………………………………………………………………………………….. 

 

16. Theo Anh/Chị, khả năng thích ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp từ 

Trường đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh sau khi được tuyển dụng là: 

Thích ứng rất tốt Thích ứng tốt Thích ứng bình thường Không thích ứng 

    
  

17. Anh/Chị nhận thấy mức độ hài lòng của lãnh đạo đơn vị nơi Anh/ Chị làm việc 

đối với chuyên môn nghề nghiệp cũng như các kỹ năng khác trong quá trình anh/chị 

thực hiện nhiệm vụ được phân công như thế nào?  

Nội dung hài lòng 
Mức độ hài lòng 

Rất hài lòng Hài lòng Hài lòng ít 
Không hài 

lòng 
Không biết  

Kiến thức      
Kỹ năng      

 

18. Anh/chị vui lòng đóng góp một vài ý kiến khác xoay quanh chương trình đào 

tạo của Trường đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và chia sẻ một vài kinh nghiệm cần 

có đối với sinh viên đang học để thuận lợi hơn sau khi tốt nghiệp? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Trân trọng cảm ơn các chia sẽ của Anh/Chị! 


