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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Điện lực

18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

www.pvn.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Trần Khánh Việt Dũng

Ban Điện, Tập đoàn Dầu khí

0943887515

dungtkv@pvn.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other: Trên 50 người

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

QES (Vietnam)

kinh doanh may phan tich

51 kim ma, ba dinh, hanoi

qesnet.com

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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nguyen viet tien

Service Manager

0989735982

viettien@qesnet.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 13/329

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Hải Sơn Co. ltd

Phân phối sản phẩm

www.haison.com.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Vuong Quoc Quan

Giám Đốc

0918428942

quan@haison.com.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 24/329

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

IAC-Systems Co. Ltd.

Instrumentation, Automation, Control

39/24-26 Mạc Thị Bưởi, Q1, TP. HCM

http://iac-systems.com

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Vũ Hồng Minh

Giám đốc

091 355 4891

minhvh@iac-systems.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other: 2

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Kiến thức về ngành công nghiệp mà ở đó đang sử dụng Điều khiển tự động: Tốt

- Thiếu khả năng giao tiếp quốc tế (mới chỉ mang tính ứng dụng), chưa phải giới nghiên cứu 
hoặc học thuật. 
- Thiếu khả năng phát triển phần mềm ứng dụng cho ngành công nghiệp mà ở đó đang sử 
dụng Điều khiển tự động, không phải phần mềm điều khiển.

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Quá nhiều lý thuyết không cần thiết. 
 
Ngành Điều khiển tự động không phải là một ngành độc lập, nó phải gắn với một ngành cụ thể 
nào đó. Sau đó sinh viên ĐKTĐ mới trở thành kỹ sư ĐKTĐ cho riêng ngành đó. 
 
Cần phải cọ xát thực tế nhiều hơn ngay từ khi đang học, ví dụ:  
- đọc & hiểu các bản vẽ P&ID, loop-wiring diagram, process �ow diagram, sau đó phải vẽ được 
- đấu dây trong các tủ điều khiển, hộp đấu nối 
- commissioning, calibration các �eld devices 
- RTU, PLC, HMI programming  
- Control Network, thêm nhiều cái mới như FOUNDATION Fieldbus, Pro�bus PA 
- Lập trình ứng dụng cao hơn: tùy theo sở thích của từng cá nhân, nếu định hướng làm việc cho 
ngành công nghiệp nào thì nên tìm hiểu và có khái niệm về các ứng dụng chuyên ngành đó. 
- Tiếp xúc và tìm hiểu nhiều khái niệm mới: Advanced Control, Neutrol Network, A.I., etc... nên 
để sau khi ra trường rồi hẵng học 
 

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …
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Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ thuật IES Vietnam

Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật

420- Khương Đình, Thanh Xuan, Hanội

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Hoàng Văn Nam

Quản lý dịch vụ bán hàng

0913097461

hgvnam@yahô.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Nhanh nhẹn trong công việc, biết cách tổ chức thực hiện công viịec theo hướng chuyên môn 
hoá, và mang tính tự động cao, tiết kiệm được chi phí cho doanh nghiệp

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ cao Hà Nội

Giáo dục, Đào tạo

Tây Mỗ - Từ Liêm-Hà Nội

www.hht.edu.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Phạm Xuân Khánh

Hiệu Trưởng

0913050173

khanhpx@hht.edu.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 47/329

Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Lý Thuyết tốt, nhưng kỹ năng thực hành thiếu

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

General Electric

Infrastructure

V1505 Paci�c Place 83B Ly Thuong Kiet Ha Noi

www.ge.com/vn/vn/

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Phung Ngoc Lan

Senior Account Manager

0936634343

lan.phung@ge.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Co kha nang cong tac trong moi truong mo quoc te, team work dac biet kha nang tu chu trong 
cong viec

Ngoai ngu can nang cao 
Su linh hoat de lua chon cong viec phu hop, khong nhat thiet phai bam sat chuyen nganh dao 
tao

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Văn phòng Omron Hà nội

Tự động hóa

92 Hoàng Ngân, Hà nội

omron.com.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Trần Dũng

Trưởng đại diện

0903411002

trandung@ap.omron.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 63/329

Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty CP Phát triển Kỹ thuật Công nghệ EDH

Thiết bị Điện

Lô 2, CN3, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

http://edh.vn/

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Đặng Diệu Hương

Tổng giám đốc

04 37830057

dang-dieu.huong@edh.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 68/329

3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Đại học công nghiệp HN

 Đào tạo

 Từ Liêm-Minh Khai - Hà Nội

www.haui.edu.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Nguyễn Bá Khá

Giảng viên

912845191

nguyenbakha@yahoo.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Kiến thức thực tế còn hạn chế

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

http://www.embedded.com.vn/

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 82/329

Phạm Ngọc Minh

Phó trưởng phòng Công nghệ Tự động hoá

84-913309530

pnminh@ioit.ac.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Có khả năng tự nghiên cứu những lĩnh vực, vấn đề mới. Khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến, 
mới trên thế giới tương đối tốt. Có kỹ năng đọc tài liệu, phù hợp với môi trường nghiên cứu 
khoa học và đào tạo.

Thiếu nhiều kỹ năng mềm như : giao tiếp, quan hệ xã hội bên ngoài cơ quan, làm việc nhóm, 
khả năng sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng chuẩn bị slide, khả năng trình bày trong các buổi seminar 
hoặc hội thảo khoa học, kỹ năng viết thuyết minh dự án, viết báo cáo khoa học và hồ sơ tài liệu 
thiết kế kỹ thuật đúng chuẩn...v.v. Sau khi tốt nghiệp thiếu nhiều kiến thức ứng dụng trong thực 
tiễn như chưa biết phương pháp phân tích thiết kế hệ thống điều khiển cho dự án tự động hoá 
thực tế, không có kỹ năng đọc và vẽ bản vẽ thiết kế điện theo đúng chuẩn quốc tế, kỹ năng 
thiết kế phần cứng và lập trình phần mềm điều khiển không được đào tạo bài bản. Kiến thức 
thu nhận ở nhà trường nặng tính lý thuyết, xa rời thực tế, thời gian thực hành trong PTN quá ít, 
không được tiếp cận với sự thay đổi công nghệ hàng ngày trên thế giới

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *
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Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *
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Cần xác định lại mục tiêu đào tạo của ngành là gì, nguồn nhân lực phục vụ những lĩnh vực kinh 
tế, kỹ thuật nào? Giảm tải hàm lượng lý thuyết, tăng hàm lượng kỹ thuật và công nghệ phù hợp 
với thực tiễn. Nên có quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp để tìm hiểu nhu cầu nguồn nhân 
lực, từ đó tự điều chỉnh kiến thức cho phù hợp với thực tiễn. Hàng năm nên gửi sinh viên đi 
thực tập nghề tại các doanh nghiệp. Đồng thời, hàng năm nên thực hiện lấy ý kiến, đánh giá 
của doanh nghiệp về kỹ sư của ngành ĐKTĐ theo các tiêu chí cụ thể. Nên tăng hoặc bổ xung 
một số môn học hoặc kỹ năng cần thiết đã góp ý trong mục 5

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty CP công nghệ AMEC

Tự động hóa

48 BT3, KĐT bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

http://amecgroup.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Nguyễn Thanh Tùng

chuyên viên

904225558

thanhtung@amectech.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công Nghệ - Viện Dầu Khí Việt Nam

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực về công nghiệp khí, công nghiệp 
Điện, ăn mòn, công nghệ hóa học và phát triển sản phẩm mới trong ngành Dầu Khí

173 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - HN

http://www.vpi.pvn.vn/vn/Home.aspx

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Võ Hồng Thái

Quản lý các dự án Điện

983030015

thaivh@vpi.pvn.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Kỹ năng nghiên cứu, phát triển sang lĩnh vực công nghệ năng lượng mới 

Kỹ năng chuyên sâu

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

"1. Cần có nội dung đào tạo để khẳng định kỹ sư Điều khiển tự động có những kỹ năng đặc 
trưng và không lẫn vỡi kỹ sư khác. 
2. Cần có những nội dung đào tạo, chuyên đề về những ngành nghề thực tế mà kỹ sư Điều 
khiển tự động đang làm việc"

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?
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Sinh viên khoa Điện nói chung và ngành ĐKTĐ nói riêng đều phải học rất nặng và hơi chung 
chung, các ngành chưa khẳng định được nét riêng, đặc trưng của ngành học đó. Cần phải giảm 
những môn học chung chung để cho SV tự nghiên cứu, cần đi sâu những môn học chuyên sâu 
để khẳng định thương hiệu của nghành học đó và đặc biệt nâng cao trình độ tiếng Anh, kỹ 
năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày.

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

13. Các ý kiến khác

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty Cơ điện Đo lường Tự động hóa DKNEC 

Điện-Tự động hóa, tích hợp hệ thống, thương mại

105 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

http://dknec.com.vn/gioi-thieu/gioi-thieu-cong-ty.html

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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TS. Đinh Văn Hiến

Tổng giám đốc

(84-4) 3853 8394

vanhien@dknec.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Tiếp thu nhanh, thích ứng nhanh với công việc, trong vòng 2-3 tháng, các kỹ sư này có thể tham 
gia trong các dự án công ty đang triển khai. 

Tiếng Anh và kỹ năng mềm chưa tốt.

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Cần tham vấn, trao đổi thông tin nhiều hơn từ công nghiệp và các đơn vị tuyển dụng kỹ sư 
ĐKTĐ, cập nhật thường xuyên kiến thức liên quan đến thiết bị, công nghệ được sử dụng ngoài 
công nghiệp và các hãng trên thế giới.

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

13. Các ý kiến khác

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty CP Dịch vụ và Ứng dụng Tự động A2S

Dịch vụ sửa chữa, nâng cấp, dự án về hệ thống điện điều khiển - tự động hóa

Ba Đình, Hà Nội

http://a2s.com.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Nguyễn Trọng Huy

Giám đốc

0912554433

huynt@a2s.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Nên nâng thời gian thực hành ở các nhà máy hoặc công việc cụ thể bằng cách hợp tác với các 
công ty đúng chuyên ngành rồi gửi họ đào tạo thực tế.

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty CP Intesys

Tích hợp hệ thống

5A ngõ 594 đường Láng , Đống Đa, Hà Nội

http://intesys.vn/

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 123/329

Hoàng Quân

Kỹ thuật viên

0976366641

hoangquan86.hp@gmail.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Cần có nhiều môn học giúp sinh viên tiếp xúc với công việc thực tế sau này: 
1) Các môn học nên có nhiều các buổi ngoại khóa cho sinh viên. 
2) Yêu cầu sinh viên có nhiều hơn các bài tập lớn, tạo cơ hội cho sinh viên liên hệ với công việc 
bán thời gian để tiếp cận tốt hơn với công việc sau này. 
3) Giảm tải lượng áp lực thi cử cho sinh viên.

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

13. Các ý kiến khác

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

IPA

nhà thông minh

Số 4, ngõ 218/2 Trần Duy Hưng, Hà Nội

ipavietnam.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Nguyễn Quang Huy

Giám đốc

0912506982

huy.nguyenquang@ipavietnam.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

chịu

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?
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Nên cho SV học tập kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhiều hơn là lý thuyết. Cho đi thực tập 
sớm, va chạm và làm việc ngay từ khi bắt đầu học để có những kiến thức cơ bản phục vụ công 
việc. Có những bạn tốt nghiệp ĐH loại khá, giỏi,....nhưng ko biết sử dụng các máy văn phòng 
như: máy in, máy fax, máy photo, scan,...để phục vụ công việc.

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

13. Các ý kiến khác

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty cổ phần Biển Bạc

Thiết bị bảo vệ, camera giám sát

15B19 Nghĩa Tân, Cầu Gi ấy

bienbacsecurity.com.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Nguyễn Thanh Trình

Phó phòng bảo hành

0976520086

trinhnt@silversea.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Nhanh nhẹn, dễ thích nghi với các môi trường làm việc

Kiến thức học chuyên ngành không áp dụng nhiều trong các công việc

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 144/329

Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Nên thực hành nhiều hơn và dạy sinh viên thực tế nhiều hơn là lý thuyết

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

CT CP MLC VIỆT NAM

Thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất

Số 27 Ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

http://mlc.com.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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ĐỖ XUÂN DIỄN

Giám đốc

0979572468

dien@mlc.com.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other: 3

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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- Biết tra cứu thông tin, tìm tòi thông tin 
- Một số bạn yêu nghề 
- Có thể thích ứng nhanh khi được đào tạo, chỉ bảo tận tình của người hướng dẫn, hoặc doanh 
nghiệp

- Không định hướng được rõ ràng là mình theo nghiệp nào: 
+/ Bán hàng kỹ thuật thì phải hiểu sâu rộng về hãng, thuộc tính năng sản phẩm 
+/ Làm kỹ thuật thì phải thành thạo khoan, cắt, đục, đẽo vẽ mạch, làm tủ điện, hàn... Phài tự 
làm thành thạo trước khi nghĩ đến việc thuê công nhân làm thì mới giám sát được

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Phân loại chương trình đào tạo dành cho SV theo các hướng: 
- Làm thày, giảng viên, nghiên cứu:.. 
- Làm bán hàng kỹ thuật 
- Làm dịch vũ kỹ thuật 
- Thiết kế, tích hợp hệ thống 
Với mỗi hướng có giáo trình bổ sung riêng 
 
Cắt bỏ, hoặc giới thiệu sơ qua về các ứng dụng chưa có điều kiện thực tế ở VN nhiều. Vì học ko 
có hành thì cũng quên hết, chỉ các bạn hướng tìm thông tin, phân loại, lọc thông tin khi cần 
thiết

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 153/329

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

Hiện tại các doanh nghiệp về điện-tự động hóa ở VN có một số mảng chính (trừ các nhà máy) 
là bán hàng, làm tủ điện, tích hợp hệ thống. Bộ môn có thể khuyến khích các bạn SV tự vận 
động tham gia thuc tế tại các doanh nghiệp. 
 
Kết hợp với các đơn vị sản xuất ở VN cho sinh viên thực tập, thực hành máy móc, làm thật. 
 
Theo tôi, việc thăm quan các nhà máy của nhà nước trong thời gian 1-2 ngày không đủ để các 
bạn hiểu về ngành nghề

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác

 Forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Cong Ty ASEATEC

Cung cap cac thiet bi dien va tu dong hoa , tich hop va hien dai hoa cac day chuyen va nha 
may . Dai ly cua tap doan Siemens ve tu dong hoa va truyen dong dien tai Viet Nam

s0 1 ngo 18 Nguyen Hong Ha Noi

www.aseatec.com.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Pham Anh Tuan

Tong Giam Doc

0913215592

pham-anh.tuan@aseatec.com.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 156/329

Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 157/329

3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Tu duy logic tot, biet tiep can voi cong viec nhanh . Biet phuong phap lam viec.

Thuc te  con chua co kinh nghiem phai trai qua thuc te tai cac nha may .

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Can co moi quan he tot voi doanh nghiep de hoc sinh ngay tu nhung nam dau da tiep can voi 
kien thuc thuc te tai cac nha may .

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

SIEMENS LTD.

energy, industry, healthcare, infrastructure & cities

1 dao duy anh str. hanoi

www.siemens.com.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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nguyen duc thanh

head of large drives

04-35776688

nguyen-duc.thanh@siemens.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Khả năng tự học và tự thích nghi tốt.

các kỹ năng mềm: trình bày, thuyết trình, giao tiếp.

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

khong co them y kien

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

khong co

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty TNHH Halin

Sản Xuất và Kinh Doanh

Số 181 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

www.halin-led.com

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Nguyễn Minh Hồng

Giám Đốc

0906046556

hong@halinco.eu

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Khả năng tư duy hệ thống tốt

Thiếu kiến thức thực tế 
Các kiến thức có được chưa sát với thực tế 
Làm việc còn thụ động 
Biết nhiều lĩnh vực nhưng đi sâu vào thực tế còn ít kinh nghiệm

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Nếu nhà trường sàng lọc các doanh nghiệp có mong muốn đóng góp tích cực và tổ chức 1 
cuộc hội thảo nhỏ nhằm lấy thông tin ý kiến đóng góp sẽ hiệu quả hơn. Quan 1 trang giấy 
không diễn tả được hết hoặc không rõ ràng các mong muốn của doanh nghiệp.

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 177/329

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

13. Các ý kiến khác

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

CÔNG TY CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA (POLYCO)

Thiết kế, chế tạo, cung cấp vật tư, thiết bị, lắp đặt, tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, dự 
án EPC cho các nhà máy Bia, Sữa, Rượu, Cồn và chế biến thực phẩm

24 Đại Cồ Việt

http://polyco.com.vn/

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Th.S Đinh Phương Thảo

Phó Tổng Giám đốc

0913394235

 Polyco@fpt.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Có khả năng thích ứng nhanh và tự học

Thiếu kỹ năng mềm

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty TNHH ASEL VIỆT NAM - UDIC

BMS - SMART HOME; PHẦN MỀM

Tầng 3, tòa nhà Trúc Bạch, 141 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN

www.asel.vn; crestron.com.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Lại Khắc Mạnh

Phó Giám Đốc

0989 259 252

laikhamanh1204@gmail.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Sinh viên điều khiển học có tư duy tốt, sáng tạo, có khả năng tiếp thu công nghệ mới tốt, làm 
việc độc lập 
Trong tổ chức thể hiện tính hòa đồng, tham gia các hoạt động phong trào. Tính cách tốt, chưa 
ghi nhận những xung đột lớn nào liên quan đến sinh viên điều khiển.

Khả năng làm việc theo nhóm yếu. Trình độ tiếng anh không đồng đều.  
Thiếu tư duy tổng quát, lập kế hoạch và quản lý rủi ro trong công việc.

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Chương trình đào tạo hàn lâm hiện nay nên có thêm các chương trình rèn luyện kỹ năng thực 
hành, tiếp xúc nhiều hơn với thực tế việc làm, liên kết với các doanh nghiệp để thăm quan, giới 
thiệu công nghệ, sản phẩm, công trình.  
Cập nhật những lĩnh vực mới ứng dụng điều khiển trong xây dựng, sản phẩm tiện ích trong đời 
sống. 
Đặc biệt là định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Điều khiển, các nhánh công việc có thể đi, 
tham khảo các nhóm công việc khác nhau của các thế hệ sinh viên. Nhiều sinh viên rất mơ hồ 
khi ra trường và có thể rơi vào trạng thái Stress, mất phương hướng, hoặc sụp đổ những kỳ 
vọng.

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …
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Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Khoa Điện Tử - Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Giáo dục

Đường 3/2 - Thành phố Thái Nguyên

www.fee.tnut.edu.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Nguyễn Văn Chí

Phó Trưởng khoa

0944122388

ngchi@tnut.edu.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 196/329

Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Khả năng tự nghiên cứu

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng

Nghiên cứu khoa học, công nghệ

291 Điện Biên Phủ, Q. 3, TP.HCM

www.iami.ac.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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TS. Lê Duy Thạc

Nghiên cứu viên

0913232799

thacld@vast-hcm.ac.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

AMECO

Tự đọng hóa công nghiệp, Tự động hóa tòa nhà

Tầng 20, tòa nhà Alphanam, 151A Nguyễn Đức Cảnh str, Hà nội, Việt nam

ameco.com.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 211/329

NGUYỄN THÁI HỨNG

Giám đốc

04-36627943

nguyenthai.hung@ameco.com.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Kiến thức hệ thống tốt, nên dễ tiếp cận kiến thức mới, 

- Khả năng thiết kế tổng thể  
- Ngoại ngữ chuyên ngành  
- Khả năng thuiyết trình 
- Kiến thức IT công nghiệp yếu

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

- Chưa cân xứng giữa lý thuyết và thực hành 
- Công nghệ điều khiển mới SCADA, IBMS, ITS,...  
- Thiết kế hệ thống 
- CAD

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?
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Bộ môn lên nâng cấp phòng thí nghiệm đáp ứng nhu cầu thực tế công nghiệp hiện nay

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

13. Các ý kiến khác

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

AMECO

Tự đọng hóa công nghiệp, Tự động hóa tòa nhà

Tầng 20, tòa nhà Alphanam, 151A Nguyễn Đức Cảnh str, Hà nội, Việt nam

ameco.com.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 219/329

NGUYỄN THÁI HỨNG

Giám đốc

04-36627943

nguyenthai.hung@ameco.com.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Kiến thức hệ thống tốt, nên dễ tiếp cận kiến thức mới, 

- Khả năng thiết kế tổng thể  
- Ngoại ngữ chuyên ngành  
- Khả năng thuiyết trình 
- Kiến thức IT công nghiệp yếu

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

- Chưa cân xứng giữa lý thuyết và thực hành 
- Công nghệ điều khiển mới SCADA, IBMS, ITS,...  
- Thiết kế hệ thống 
- CAD

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?
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Bộ môn lên nâng cấp phòng thí nghiệm đáp ứng nhu cầu thực tế công nghiệp hiện nay

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

13. Các ý kiến khác

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty TNHH giải pháp điện tự động hóa VITECT

Xây lắp điện

8/864, Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

www.vitect.com.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Mẫn Đức Túy

Quản lý

0978158141

mantuydk@gmail.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 233/329

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

công ty cổ phần thương mại Đức Việt

kinh doanh thiết bị điều khiển, tự động hóa

17 ngõ 26/17 nguyên hồng, Hà Nội

ducvietjsc.com.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Đoàn Anh Tuấn

sale engineer

01215093588

doananhtuannd@gmail.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Aikendenko

Điện, cơ khí

Matsuyama, Ehime, Japan

http://www.aikendenko.jp/

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Kiều Việt Công

Kỹ sư quản lý sản xuất

0974892262

kpot.a3@gmail.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other: 0

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 246/329

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Cty Tự động hóa và cơ khí điện tử Hanel

Tự động hóa và điện tử công nghiệp

E1/106 TaquangBuu Bách khoa Hanoi

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Đạng Hữu Đạt

Giám đốc

0913211109

hanelam96@gmail.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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tay nghề và kiến thức thực tế còn hạn ché

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Các bài tập thực nghiệm mang kiến thức tổng hợp

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 257/329

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

BioRobotic lab - Đại học công nghệ và giáo dục Hàn Quốc

Robotic

Korea

http://robot.kut.ac.kr/

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Hà Văn Quang

Sinh viên thạc sĩ - nghiên cứu viên

01083302142

quang.hut@gmail.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 260/329

Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 264/329

Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

CT TNHH MTV Xi măng Quang Sơn

Sản xuất xi măng

Quang Sơn – Đồng Hỷ - Thái Nguyên 

http://www.ximangquangson.com.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Vũ Ngọc Khánh

Kỹ sư lập trình PLC

0947.626515

Khalata299@gmail.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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- Kỹ năng thực hành khi còn đang đi học còn nhiều hạn chế 
- Đến khi đi làm được một thời gian mới ngộ ra nhiều về những lý thuyết học ở trường 

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?
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- Đấy chỉ là ý kiến cá nhân của em, các bạn khác thì em cũng không biết. Ghi chú : thời đi 
học em là 1 SV học dốt và lười học, suy nghĩ lại em đã rất là tiếc, những giờ phút ở bên thầy cô 
em đã tự mình đánh mất không bao giờ lấy lại được. Ra trường em may mắn là đi làm luôn 
nhưng trong năm đầu tiên đã có thêm 2 cơ hội rất tốt đến với em nhưng em không nắm được, 
do kiến thức thôi ạ, em rất tiếc, giá như ngày xưa em có ý thức hơn. Đi làm em mất 1 năm đầu 
tự mày mò nghiên cứu tài liệu cả cơ bản cả chuyên môn ở nhà máy, thời gian này em thấy rất 
vất vả và tiếc nuối những giờ trên lớp ngày xưa. 

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

13. Các ý kiến khác

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty cổ phần Cơ khí Thương mại Hoàng Minh

Thwpng mại, thi công

63 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Lưu Đức Quang

Giám Đốc

0919668686

hoangminhjsc.co@gmail.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Bổ sung thực tế nhiều hơn trong Công nghiệp. Giảm thiểu thời gian hội nhập khi ra trường (Có 
thể gia nhập doanh nghiệp kể cả khi còn đang học nếu có năng lực)

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác



3/13/2019 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

https://docs.google.com/forms/d/1buIDNFQ_WgeQej0pJhqqRcNrZ8g4ewgw_tqD0JTkgrY/edit#responses 281/329

Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Elcom technologies Corporation

Điện tử, Tự động hóa, điều khiển

28 Phạm Hùng - Cầu Giấy - hà nội

elcomtek.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Đỗ Đình Cường

Phó phòng điện tử

0912056227

cuongdd.elcom@gmail.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Rockwell Automation

Automation

5th Floor, SCS Building, SHTP, HCM

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Le Van Hai

Chief Rep

0918413911

lvhai@ra.rockwell.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Cty TNHH Atlas copco VietNam

cung cấp bảo hành sửa chữa máy nén khí, máy khai thác và máy xây dựng

tòa nhà Simco, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

www.atlascopco.com 

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Lê Xuân Phong

phụ trách bán hàng ngành dụng cụ khoan

0913204152

phong.le@vn.atlascopco.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty CP kỹ thuật ELCOM

Điện tử, Tự động hóa điều khiển, Công nghệ môi trường

28, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà nội

http:\\www.elcomtek.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Ngô Minh Luân

Phó Giám đốc

0913221932

nmlctrl@gmail.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Có khả năng tư duy tốt và cầu tiến. Sẵn sàng đáp ứng các phần việc khác liên quan chuyên 
môn

Yếu trong sự hiểu biết về áp dụng chuyên môn với công việc thực tế khi mới ra trường.

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Việc áp dụng chuyên môn với thực tế công việc, trả lời thêm cho câu hỏi Kỹ sư Điều khiển tự 
động làm gì và ở khâu nào? Có thể làm những khâu nào?

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

CTCP ATZ Toàn Cầu

Thiet bị tự động, tích hợ hệ thống

13 Cao Bá Quát, Điện Biên, Bâ Đình, HN

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Mit Đặc

Giám đốc

0915858866

Lequanghung3155@gmail.com

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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Được trang bị kiến thức hệ thống, có hiểu biết về hệ thống cũng như tư duy hệ thống, rất nhanh 
nhạy trong việc tiếp cận kiến thức về quản lý

Chwa thể ngay lập tức đảm nhận công. Iệc thiết kế và tích hợp hệ thống

4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Tăng thời lượng các môn học mang tính thực hành

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Kính gửi Quý Doanh nghiệp/Tổ chức,

Bộ môn Điều khiển Tự động - Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện dự án rà soát 
đánh giá và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ 
thuật trong lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa nói riêng và ngành Điện nói chung. Chúng tôi rất coi trọng những ý kiến 
nhận xét, đóng góp của Quý vị và sẽ xem xét, tham khảo trong việc cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất 
lượng kỹ sư tốt nghiệp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Doanh nghiệp/Tổ chức.

Kết quả khảo sát sẽ được trình bày dưới dạng số liệu tổng hợp thống kê. Chúng tôi xin đảm bảo các thông tin của 
Quý vị sẽ hoàn toàn được bảo mật và sử dụng đúng mục đích nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Công ty Cổ phần Giải Pháp Tòa Nhà Thông Minh

Hệ thống quản lý tòa nhà BMS

173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

www.ibs.com.vn

Tên Doanh nghiệp/ Tổ chức *

Lĩnh vực hoạt động *

Địa chỉ

Website
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Phạm Quốc Tuấn

Trưởng phòng kỹ thuật

0913308783

tuanpham@ibs.com.vn

B. THÔNG TIN VỀ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Dưới 10 người

Từ 10 - 50 người

Từ 50 - 200 người

Trên 200 người

Họ và tên người trả lời Phiếu khảo sát *

Chức vụ/Vị trí công tác *

Số điện thoại *

Email *

1. Số lượng tổng cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Doanh
nghiệp/Tổ chức *
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Dưới 10 người

Từ 10 - 20 người

Từ 20 - 50 người

Other:

2. Trong đó, số lượng kỹ sư Điều khiển tự động là *
Cụm từ "Kỹ sư Điều khiển tự động" trong Phiếu khảo sát này được ngầm hiểu là Kỹ sư tốt nghiệp ngành Điều khiển tự
động của Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
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3. Quý vị vui lòng đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động đã và đang làm việc tại
Doanh nghiệp/ Tổ chức theo các tiêu chí sau đây *

Rất kém, Tệ Kém Trung bình Khá Rất tốt, Giỏi

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai

1. Kiến thức
chuyên ngành
Điều khiển tự
động

2. Kỹ năng
chuyên môn nghề
nghiệp

3. Khả năng sử
dụng ngoại ngữ
trong công việc

4. Kỹ năng tin học
và sử dụng máy
vi tính

5. Ý thức chấp
hành nội quy, quy
định, kỷ luật lao
động

6. Phẩm chất cá
nhân (chăm chỉ,
kiên trì, tự tin, linh
hoạt, nhiệt tình,
trách nhiệm, tinh
thần học hỏi...)

7. Khả năng giao
tiếp, truyền đạt
thông tin và xây
dựng mối quan
hệ trong tập thể

8. Kỹ năng làm
việc (lập kế
hoạch, tổ chức
công việc, làm
việc nhóm, khả
năng làm việc
độc lập....)

9. Kỹ năng lãnh
đạo và quản lý
nhóm

10. Khả năng đặt
mục tiêu và phát
triển nghề nghiệp
trong tương lai
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4. Những điểm mạnh khác của kỹ sư Điều khiển tự động chưa được nhắc
tới ở trên

5. Những điểm yếu khác của kỹ sư Điểu khiển tự động chưa được nhắc tới ở
trên

6. Theo Quý vị, sinh viên và kỹ sư ngành Điều khiển tự động cần được đào
tạo thêm ở những tiêu chí nào dưới đây và nên do ai đào tạo? *

Không cần đào tạo Nhà trường Doanh nghiệp/Tổ chức

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội

1. Kiến thức chuyên ngành
Điều khiển tự động

2. Kỹ năng chuyên môn
nghề nghiệp

3. Kỹ năng mềm

4. Khả năng ngoại ngữ

5. Kỹ năng tin học và sử
dụng máy vi tính

6. Ý thức, thái độ và nhận
thức về bản thân, công việc
và xã hội
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Dưới 2 tháng

Từ 2 - 6 tháng

Từ 6 tháng - 1 năm

Trên 1 năm

Kém

Trung bình

Khá

Tốt

Xuất sắc

Có

Còn phải cân nhắc.

Không

7. Đối với kỹ sư Điều khiển tự động mới tốt nghiệp, thời gian hội nhập công
việc trung bình tính theo tháng là *

8. Chất lượng chung của kỹ sư Điều khiển tự động đươc đánh giá là *

9. Quý vị có muốn tiếp tục tuyển dụng kỹ sư Điều khiển tự động khi có nhu
cầu? *
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Thấp hơn

Ngang bằng

Cao hơn

Nên bổ sung một số chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế hơn.

Tham gia vào quá trình xây dựng nội dung chương trình.

Tham gia thực hiện đào tạo như giảng dạy, phối hợp tổ chức hội thảo, seminar, nói
chuyện chuyên đề...

Tham gia các buổi nói chuyện về hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm.

Nhận sinh viên thực tập.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chất lượng sinh viên và kỹ sư tốt nghiệp

Other:

10. So với một số chương trình đào tạo Điều khiển - Tự động hóa tương tự
của các trường Đại học khác, Quý vị đánh giá kỹ sư Điều khiển tự động của
Viện Điện - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ra sao? *

11. Quý vị có ý kiến gì về chương trình đào tạo kỹ sư Điều khiển tự động?
Về các mặt như cấu trúc, nội dung, các điều kiện thực hiện chương trình …

12. Quý vị có thể đóng góp gì để cùng Bộ môn Điều khiển tự động - Viện
Điện - Trường ĐH Bách Khoa xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo
chất lượng và hiệu quả hơn?

13. Các ý kiến khác
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Vui lòng nhấn vào nút Submit để kết thúc Phiếu khảo sát. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms
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