




HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRẢ LỜI 
 “ KHẢO SÁT HSSV VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM 2016” 

 
I. UHướng dẫn HSSV trả lời: 

UBước 1U: HSSV truy cập vào website của Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề và Quan 
hệ doanh nghiệp tại địa chỉ: http://qhdn.haui.edu.vn/ 
UBước 2U: HSSV đăng nhập vào hệ thống : 

 
 Cú pháp đăng nhập trả lời khảo sát cho HSSV tất cả các trình độ như sau: 
- Tên đăng nhập: là mã số HSSV 
- Mật khẩu: là mã HSSV cộng với 6 số của ngày, tháng, năm sinh. 

Ví dụ:  
Nguyễn Văn A có mã HSSV là 0641082535; Ngày sinh là 06/08/1993. Vậy : 

- Tên đăng nhập: 0641082535 
- Mật khẩu: 0641082535U060893 

Lưu ý: Trường hợp HSSV không đăng nhập được vào hệ thống khảo sát hoặc không 
thực hiện được khảo sát, liên hệ Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề và Quan hệ doanh 
nghiệp (Tầng 2, nhà A7 gặp Ms. Thảo, sđt: 0972 892 250) để được hỗ trợ. 
UBước 3U: Trả lời “Phiếu khảo sát chương trình thực tập”: 

- Tại trang chủ, chọn mục “Khảo sát Thực tập – 
Việc làm”/“Khảo sát thực tập” (hình bên) 
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- Trả lời phiếu khảo sát chương trình thực tập: 

 

 
- Hoàn thành trả lời bảng hỏi bằng cách nhấn nút “Gửi bản khảo sát” 

UBước 4U: Kiểm tra kết quả trả lời phiếu khảo sát: 
- Chọn mục “Khảo sát thực tập, việc làm”/ 

“Thống kê khảo sát” 
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II. UHướng dẫn các đơn vị kiểm soát HSSV đã trả lời phiếu khảo sát 
- Cán bộ phụ trách truy cập vào website của Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề 

và Quan hệ doanh nghiệp tại địa chỉ: 29TUhttp://qhdn.haui.edu.vn/U29T 
- Chọn menu ““Khảo sát thực tập, việc làm”/“Thống kê khảo sát” để theo dõi 

danh sách HSSV đã trả lời “Phiếu khảo sát chương trình thực tập”. 
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0BĐại học Công nghiệp Hà Nội 
Địa chỉ: phường  Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội  
Website: 29TUwww.haui.edu.vnU29T 
ĐT: 04 3765 5391 /  Fax: 04 3765 5261          

 
Phiếu khảo sát HSSV về chương trình thực tập tốt nghiệp 2016 

của ĐHCNHN  
 

Nhằm cải thiện công tác tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng chương trình thực tập của 
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để cung cấp cho HSSV chương trình thực tập hữu ích, giúp 
HSSV sau khi tốt nghiệp có thể thích ứng nhanh nhất yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, 
đề nghị các Anh/ Chị đọc kỹ nội dung bảng hỏi và cho ý kiến về các nội dung dưới đây. 
 
I. Thông tin cá nhân 
1. Mã sinh viên:                    
2. Họ và tên:                                                                
3. Giới tính:         Nam      Nữ                         
4. Ngày sinh: ……/……/……. 
5. Hộ khẩu thường trú (Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/TP):  
6. Trình độ đào tạo:     Đại học              Cao đẳng          

 Trung cấp chuyên nghiệp    Cao đẳng nghề                       
7. Khóa:   Ngành/nghề:    Lớp: 
8. Số di động:       Email: 

II. Thông tin về chương trình thực tập 
1. Thời gian thực tập: Từ (ngày/tháng/năm).…/.…/…..Đến (ngày/tháng/năm)…./……/…… 
2. Giáo viên phụ trách thực tập :…………………………………………………………….. 
3. Hình thức thực tập (chọn theo danh sách):  

 

 Tự liên hệ 
 Theo phân công của nhà trường 
 Khác (ghi rõ):………………………………………………………………………… 

 

III. Thông tin về đơn vị đến thực tập 
- Anh/ Chị thực tập tại đâu? 

  

 
 

1. Thông tin tin cơ quan/ doanh nghiệp đến thực tập 
- Tên cơ quan/doanh nghiệp đến thực tập : ……………..…………………………………... 
- Địa chỉ:……………………………………………………………………………………. 
- Website :…………………………………………………………………………………… 
- Thông tin sơ lược (hoạt động kinh doanh/ngành nghề 

chính):………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

- Quốc gia (chọn theo danh sách): 
                   Việt Nam   Nhật Bản           Hàn Quốc           Trung Quốc      

                   Đài Loan   Mỹ    Cộng đồng các nước ASEAN  

      Cộng đồng các nước EU     Khác (xin ghi rõ:…………..) 
- Lĩnh vực hoạt động (chọn theo danh sách): 

 

 Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Thủy sản Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 
 Khai khoáng  Kinh doanh bất động sản 

 Tại trường ĐHCNHN 
 Tại cơ quan/ doanh nghiệp bên ngoài 

Chính thức sử dụng 
Số tham chiếu……… 
Người phụ trách :.…… 

Phụ lục 2 

6 
 

http://www.haui.edu.vn/


 Công nghiệp chế biến  Hoạt động chuyên môn, khoa học và  
công nghệ  Sản xuất, chế tạo 

 Xây dựng  Hành chính sự nghiệp 
 Buôn bán  Giáo dục và đào tạo 
 Sửa chữa  Y tế - Dược 
 Vận tải kho bãi  Nghệ thuật và Giải trí 
 Dịch vụ  Khác (vui lòng làm rõ) : 

………………………………………………  Thông tin và Truyền thông 
 

- Lĩnh vực hợp tác với Trường ĐHCNHN (chọn theo danh sách): 
 Đặt hàng sản xuất  Tài trợ học bổng cho HSSV 
 Ký thỏa thuận hợp tác   Tài trợ thiết bị đào tạo cho nhà trường 
 Phối hợp nghiên cứu chung  Tham gia Ngày hội việc làm 
 Phối hợp xây dựng chương trình, giáo 
trình 

 Tham gia Hội thảo định hướng nghề nghiệp 
cho HSSV   

 Tổ chức hội thảo khoa học/chuyên đề  Tham gia đào tạo ngắn hạn, sát hạch tay nghề 
 Tổ chức hội thảo việc làm tại trường  Tham gia hội thi tay nghề, thợ giỏi 
 Tiếp nhận HSSV, giáo viên đến thăm 
quan 

 Tham gia kỳ Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia 

 Tiếp nhận HSSV đến thực tập  Khác (vui lòng làm rõ): 
………………………………………………  Tuyển dụng HSSV của trường 

 

- Mốc thời gian hợp tác (có mối quan hệ với Nhà trường từ năm nào): ……………............. 
- Tổng số cựu HSSV Trường ĐHCNHN đang làm việc: …………………………………… 

2. Thông tin người liên hệ tại cơ quan/ doanh nghiệp 
- Người liên hệ (Cán bộ phụ trách hành chính) : …………………………………………….. 
- Chức danh: ………………………………………………………………………………… 
- Bộ phận/ Phòng ban: ………………………………………………………………………. 
- Điện thoại: …………………………………………………………………………………. 
- Fax: ………………………………………………………………………………………… 
- Di động: …………………………………………………………………………………… 
- E-mail: …………………………………………………………………………………….. 

II. Đánh giá về chương trình thực tập tại đơn vị đến thực tập 
 

STT Câu hỏi Câu trả lời 

1  Điều kiện làm việc và môi trường làm việc có tốt không?  Có   Không 

2  Có được đào tạo về nội quy, an toàn lao động không?  Có   Không 

3  Đơn vị đến thực tập có thực hiện 5S không?  Có   Không 

4  Nội dung thực tập có phù hợp với năng lực chuyên môn và tương ứng 
với chuyên ngành đào tạo không? 

 Có   Không 

5  Có được tham gia vào công việc thực tế tại đơn vị không?  Có   Không 

6  Có nhận được sự tư vấn và hỗ trợ chuyên môn từ đơn vị tiếp nhận 
thực tập không ? 

 Có   Không 

7  Có được trợ cấp gì không (ăn ca, nhà ở, đi lại, trả lương, trả công…)?  Có   Không 

8  Đơn vị đến thực tập có nhu cầu tuyển dụng sau thực tập không?  Có   Không 

9  Chương trình thực tập diễn ra trong bao nhiêu tuần? …………….Tuần 

10  Thời gian thực tập như vậy có đủ không?  Đủ   Không 
đủ 
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STT Câu hỏi Câu trả lời 

11  Nếu không đủ, ngoài thời gian thực tập nêu trên nên kéo dài thêm bao 
nhiêu tuần? …………….Tuần  
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Đánh giá mức độ áp dụng kiến thức học được tại trường đối với công 
việc thực tập? 

Áp 
dụng 
tốt   

Bình 
thường 

Chưa 
áp 
dụng 
được 
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Đánh giá mức độ hài lòng về công tác tổ chức và quản lý thực tập hiện 
nay của Trường ĐHCNHN? Tốt Bình 

thường 
Không 
tốt 
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 Đánh giá chung về chương trình thực tập vừa tham gia? Tốt Bình 

thường 
Không 
tốt 

 
Xin hãy đưa ra bất kỳ đề xuất nào để cải tiến chương trình thực tập: 
 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 

                 

Cảm ơn Anh/Chị đã trả lời! Các câu trả lời của Anh/Chị sẽ được bảo mật và sử dụng 
vào mục đích cải tiến chương trình thực tập của ĐHCNHN. 
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