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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH (IUH) 

KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ 

 

 

Kính gửi: Quý Công ty/Doanh nghiệp/Cơ quan 

Chúng tôi trân trọng gửi tới Ông/Bà phiếu hỏi nhằm phục vụ cho công tác cải tiến chất lượng đào tạo của nhà trường. 
Chúng tôi rất mong nhận được các câu trả lời của Ông/Bà cho các câu hỏi đặt ra trong phiếu. Các câu trả lời của Ông/Bà sẽ 
giúp nhà trường đưa ra được các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu của trường. Chúng tôi sẽ giữ 
kín các thông tin về người trả lời, vì vậy xin Ông/Bà hãy trả lời một cách thẳng thắn và khách quan các câu hỏi.  

PHẦN 1: THÔNG TIN ÐƠN VỊ 

Tên doanh nghiệp:  .........................................................................................................................................  

Người đaị diện:…………………………………………….Chức vụ:  ...........................................................  

Địa chỉ văn phòng: ..........................................................................................................................................  

Địa chỉ xưởng sản xuất: ................................... ………………………………………………………... 

Điện thoại: ……………………………Di động: …………………..Email: ..................................................  

 Lĩnh vực công ty đang hoạt động: 

1. Sản xuất, chế tạo cơ khí                  2. Vẽ, thiết kế cơ khí 3. Cơ điện tử, tự động hóa                    

4. Sữa chữa  bảo trì 5. Mua bán thiết bị 6. Khác:………………………. 

 Nhu cầu của công ty mỗi năm: 

 
1. Sinh viên thực tập tốt nghiệp 

Ngành: Chế tạo máy Số lượng:  

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Số lượng:  
 

2. Sinh viên tham quan, kiến tập 
Ngành: Chế tạo máy Số lượng:  
Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Số lượng:  

 
3. Tuyển mới 

Ngành: Chế tạo máy Số lượng:  
Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Số lượng:  

 Vị trí việc làm của sinh viên thực tập tại đơn vị: 

1. Nhân viên hành chính      2. Quản lý xưởng  
3. Công nhân      4. Kỹ sư  
5. Khác (ghi rõ): .............................................................................................................................................  

PHẦN 2: KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA ÐƠN VỊ  

  Nhận xét của cơ quan, doanh nghiệp về SV thực tập tốt nghiệp  
(Ghi chú: câu khảo sát nào sinh viên không thực hiện tại doanh nghiệp thì không nhận xét) 

STT Nội dung Tô tròn vào ô lựa chọn 

Câu 1 ( phần lựa chọn)     

1 

Kỹ năng ứng dụng 
toán học, vật lý vào 
tính toán thiết kế   

Không biết ứng 
dụng toán học, vật 

lý vào tính toán 
thiết kế  

Có hiểu biết về toán 
học, vật lý nhưng 
không ứng dụng 

được 

Ứng dụng được toán 
học, vật lý vào tính 
toán thiết kế nhưng 

còn sai sót 

Ứng dụng được toán 
học, vật lý vào tính 
toán thiết kế một 
cách chính xác 

Câu 2 ( phần lựa chọn)     

2 

Thực hiện an toàn 
lao động trong sản 
xuất 

  Thực hiện không 
an toàn lao động 

Thường xuyên thực 
hiện không an toàn  

Có thực hiện an toàn 
nhưng không đúng 

quy trình 

Luôn luôn thực hiện 
đúng quy trình an 

toàn lao động 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, CÔNG TY VỀ 
NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP  
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STT Nội dung Tô tròn vào ô lựa chọn 

Câu 3 ( phần lựa chọn)     

3 

Ý thức trách nhiệm, 
tinh thần thái độ đối 
với công việc được 
giao 

Không có trách 
nhiệm với công 
việc được giao 

Hiếm khi thực hiện 
công việc được giao 
– thường xuyên phải 

nhắc nhở 

Thường thực hiện 
công việc được giao 
– thỉnh thoảng cần 

nhắc nhở 

Luôn luôn thực hiện 
công việc được giao 

– không cần phải 
nhắc nhở 

Câu 4 ( phần lựa chọn)     

4 

Kỹ năng lắng nghe, 
thảo luận với các 
thành viên trong 
nhóm  

Không cho người 
khác phát biểu 

Luôn luôn nói, ít khi 
cho người khác phát 

biểu  

Lắng nghe nhưng 
thỉnh thoảng nói quá 

nhiều 

Lắng nghe và phát 
biểu hợp lý  

Câu 5 ( phần lựa chọn)     

5 

Kỹ năng về vẽ kỹ 
thuật và đọc, hiểu 
được bản vẽ kỹ 
thuật 

Không biết vẽ và 
đọc được bản vẽ 

kỹ thuật  

Biết sử dụng phần 
mềm vẽ kỹ thuật; đọc 
được bản vẽ kỹ thuật 
nhưng không hiểu.  

Biết sử dụng phần 
mềm vẽ kỹ thuật; đọc 
và hiểu được bản vẽ 
kỹ thuật nhưng chưa 
đầy đủ, chính xác.   

Sử dụng phần mềm 
vẽ kỹ thuật thành 
thạo; đọc và hiểu 

được bản vẽ kỹ thuật 
đầy đủ, chính xác.  

Câu 6 ( phần lựa chọn)     

6 

Kỹ năng gá đặt khi 
gia công chi tiết 
trên máy công cụ 

Không biết gá đạt 
chi tiết khi gia 
công 

Không gá đặt được, 
nhưng hiểu về định 
vị và kẹp chặt 

Gá đặt được, nhưng 
không hiểu về định 
vị và kẹp chặt 

Gá đặt, định vị và 
kẹp chặt đúng kỹ 

thuật khi gia công. 

Câu 7 ( phần lựa chọn)     

7 

Kỹ năng lập trình, 
vận hành hệ thống 
điều khiển bằng 
PLC 

Không biết lập 
trình, vận hành. 

Vận hành được, 
nhưng không biết lập 

trình 

Biết vận hành nhưng 
lập trình còn vài sai 

sót. 

Biết vận hành và lập 
trình tốt hệ thống 

điều khiển 

Câu 8 ( phần lựa chọn)     

8 
Kỹ năng điều khiển 
truyền động 
Inverter 

Không biết điều 
khiển, vận hành. 

Vận hành được, 
nhưng không biết lập 

trình 

Biết vận hành nhưng 
lập trình còn vài sai 
sót. 

Biết vận hành và lập 
trình tốt hệ thống 
điều khiển Inverter 

Câu 9 ( phần lựa chọn)     

9 

Kỹ năng tư duy, 
nghiên cứu, sáng 
tạo trong công việc 

Thực hiện công 
việc dựa vào cái 

có sẵn.   

Có ý thức tư duy, 
nghiên cứu, sáng tạo 

trong công việc 
nhưng không thực 

hiện.  

Có ý thức tư duy, 
nghiên cứu và giải 
quyết công việc sáng 
tạo nhưng chưa hoàn 
hảo.  

Có ý thức tư duy, 
nghiên cứu và giải 

quyết công việc một 
cách sáng tạo, hoàn 

hảo  

Câu 10 ( phần lựa chọn)     

10 

Ý thức về thực hiện 
tiết kiệm năng 
lượng. 

Không có ý thức 
về tiết kiệm năng 

lượng 

Có ý thức tiết kiệm 
năng lượng nhưng 
không thực hiện. 

Thực hiện được vấn 
đề tiết kiệm năng 
lượng nhưng chưa 
mang lại hiệu quả. 

Thực hiện tốt vấn đề 
tiết kiệm năng lượng 

mang lại hiệu quả 
cao. 

 

                   ========================================================== 

 Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ:      Khoa Công nghệ Cơ khí 

 Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò vấp, Tp. 
HCM  (Phòng T4.07) - Điện thoại: 083. 38940390 – 176 
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