TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC

PHIẾU KHẢO SÁT
Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ KHÓA HỌC
(Dành cho học viên tốt nghiệp)

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố
Hồ Chí Minh rất mong anh (chị) học viên đóng góp ý kiến xây dựng cho chương trình đào
tạo hiện nay. Mọi thông tin trong phiếu khảo sát sẽ được lưu trữ và khai thác bởi Bộ phận
Khảo thí và ĐBCL Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, mong anh (chị)
học viên nhiệt tình đóng góp ý kiến.
I. THÔNG TIN KHÓA HỌC
Ngành: ................................................. Khóa: .................... Loại hình đào tạo: ...........................
II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
Xin đánh dấu tích () vào mục chọn trả lời cho mỗi câu hỏi.

 Hoàn toàn không đồng ý;  Không đồng ý;  Tương đối đồng ý;  Đồng ý;  Hoàn toàn đồng ý
STT

NỘI DUNG

    

Mục tiêu và nội dung chương trình
1.

Chương trình đào tạo (ngành đào tạo) có mục tiêu rõ ràng











2.

Nội dung chương trình đào tạo phản ánh các mục tiêu của
chương trình











3.

Thời lượng của chương trình đào tạo đủ để phát triển kiến thức
kỹ năng theo mục tiêu đào tạo











4.

Chương trình đào tạo có sự phân bổ tỉ lệ lý thuyết và thực hành
là hợp lý











Hoạt động giảng dạy trong khóa học

    

5.

Giảng viên giảng dạy khóa học có kiến thức chuyên môn cao











6.

Giảng viên giảng dạy khóa học có phương pháp giảng dạy phù
hợp











7.

Giảng viên giảng dạy khóa học sẵn sàng lắng nghe quan điểm
học viên và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn của mình











8.

Giảng viên hướng dẫn học viên làm luận văn/luận án nhiệt tình
và có hiệu quả











Tổ chức đào tạo và đánh giá học viên

    

9.

Kế hoạch học tập được thông báo kịp thời cho học viên











10.

Kế hoạch học tập thuận lợi cho học viên tự nghiên cứu











11.

Lớp học có sĩ số hợp lý











12.

Học viên được thông báo đầy đủ về tiêu chí đánh giá kết quả
học tập











13.

Các hình thức kiểm tra phù hợp với mục tiêu chương trình











14.

Kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực của học viên











15.

Kết quả kiểm tra đánh giá được công bố kịp thời cho học viên











    

Tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ học tập
16.

Thư viện trường có đầy đủ tài liệu tham khảo cho các môn học











17.

Phòng học đủ ánh sáng, thoáng mát phù hợp với sĩ số học viên











18.

Có đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ học tập và nghiên cứu
của học viên











    

Tư vấn, hỗ trợ học viên
19.

Chương trình tuyển sinh của Trường được thông tin rộng rãi











20.

Giáo viên chủ nhiệm (Cố vấn học tập) tích cực hỗ trợ học viên











21.

Khoa chuyên ngành quan tâm tư vấn và hỗ trợ học viên











22.

Cán bộ, chuyên viên văn phòng có thái độ hòa nhã, giải quyết
kịp thời các yêu cầu chính đáng của học viên











23.

Các quy định về nghĩa vụ và quyền lợi của học viên được
thông báo rõ ràng đến học viên











    

Cảm nhận về kết quả đạt được từ khóa học
24.

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức cần thiết











25.

Khóa học giúp học viên có những kỹ năng nghề nghiệp











26.

Khóa học giúp học viên nâng cao trình độ, khả năng sử dụng
ngoại ngữ











27.

Anh chị hài long về chất lượng đào tạo của khóa học











28.

Anh chị biết đến chương trình đào tạo của Trường thông qua kênh thông tin nào
a. Trang web của Trường

b. Báo tờ

c. Báo mạng

d. Bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu 
e. Thư gởi của Trường


29.

Ý kiến góp ý khác:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn anh (chị) đã hoàn thành phiếu khảo sát này.
Ngày . . . . .tháng . . . . .năm 2016

