Quy trình về việc lấy ý kiến phản hồi từ cựu SV và nhà tuyển dụng
ĐBCL-KSCSV&NTD.02
I. MỤC ĐÍCH
- Tìm hiểu những yêu cầu và đánh giá cơ bản của nhà tuyển dụng (NTD) đối với
chương trình đào tạo của Trường;
- Tìm hiểu những kiến thức và kỹ năng cần bổ sung cho sinh viên (SV) để đáp ứng
nhu cầu của nhà tuyển dụng lao động;
- Giúp các khoa/bộ môn có cơ sở để rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo
(CTĐT) theo định kỳ.
- Góp phần triển khai công tác tự đánh giá - kiểm định chất lượng tại Trường.
- Tìm hiểu tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Trường ĐH
CNTT.
- Tìm hiểu mức độ đáp ứng của chương trình đào tạo, những kiến thức và kỹ năng
sinh viên tốt nghiệp (SVTN) đã học tại Trường đối với công việc hiện tại.
- Là căn cứ để Nhà trường đổi mới chuẩn đầu ra, nội dung chương trình, phương
pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ
lệ SVTN có việc làm.
- Cung cấp dữ liệu về tình hình việc làm của SVTN để báo cáo Bộ Giáo dục và
Đào tạo, là cơ sở cho việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của Trường.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Là sinh viên các khoa đã tốt nghiệp hệ chính quy tại Trường;
- Các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp
(SVTN) của Trường Đại học Công nghệ Thông tin;
- Ban hành kèm theo QĐ số 02/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL, ngày 08/05/2015
III. QUY TRÌNH PHỐI HỢP
Bước 1: Phòng TT-PC-ĐBCL lập kế hoạch khảo sát và thành lập tổ công tác lấy
ý kiến
Bước 2: Trình BGH phê duyệt kế hoạch khảo sát
Bước 3: Phòng TT-PC-ĐBCL triển khai kế hoạch khảo sát theo kế hoạch
Bước 4: Phòng TT-PC-ĐBCL thu thập dữ liệu từ tổ công tác và từ dữ liệu khảo
sát online do phòng DL CNTT cung cấp
Bước 5: Phòng TT-PC-ĐBCL xử lý kết quả khảo sát, viết báo cáo và lưu trữ dữ
liệu
Bước 6: Phòng TT-PC-ĐBCL gửi kết quả báo cáo cho BGH và các đơn vị liên
quan
Bước 7: BGH chỉ đạo Phòng/Ban cải tiến/khắc phục những vấn đề còn tồn tại sau
khảo sát (sử dụng kết quả khảo sát)

Bước 8: Phòng TT-PC-ĐBCL phản hồi về việc sử dụng kết quả khảo sát cho các
đối tượng tham gia

