
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN ÔNG/BÀ ĐÃ DÀNH THỜI GIAN THAM GIA CÔNG VIỆC HỮU ÍCH NÀY! 
 

PHIẾU XIN Ý KIẾN NHÀ SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG  
Nhằm phục vụ cho mục tiêu xây dựng một chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh 
nghiệp cho Chương trình đào tạo Nuôi trồng thủy sản tiên tiến của Trường Đại học Cần Thơ, kính mong quí 
vị vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin này chỉ được sử dụng 
dưới hình thức thống kê chung và cho mục tiêu xây dựng chương trình đào tạo tại trường Đại học Cần Thơ. 
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quí vị. 
A. Phần thông tin chung 
Tên doanh nghiệp/cơ quan: ............................................................................................................................ 
Địa chỉ:……………………………………….Điện thoại:…………..…… Email:………………………… 
Tên của người điền thông tin: …………………………………….Chức vụ:………………………………. 
B. Phần nội dung khảo sát 

1. Nhu cầu tuyển dụng của đơn vị quí vị trong vòng 5 năm tới: 
  < 5 nhân viên    10 – 20 nhân viên 
  5 – 10 nhân viên    > 20 nhân viên 

2. Quí vị nêu ý kiến chung về Chuẩn đầu ra của sinh viên Nuôi trồng thủy sản tiên tiến:  
 Hợp lý   Chưa hợp lý    Bổ sung  

Nếu bổ sung, xin vui lòng nêu ý kiến bổ sung cụ thể:……………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………..    

3. Quí vị nêu ý kiến chung về Chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản tiên tiến: 
  Hợp lý   Chưa hợp lý    Bổ sung 
 Nếu bổ sung, xin vui lòng nêu ý kiến bổ sung cụ thể:……………………………………..………… 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Cấu trúc khối kiến thức đại cương (xã hội, luật pháp,…..) đảm bảo để người học có thể tiếp thu các 
kiến thức chuyên ngành. 

  Hợp lý   Chưa hợp lý    Bổ sung 
 Nếu bổ sung, xin vui lòng nêu ý kiến bổ sung cụ thể:.………………………..…………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 

5. Cấu trúc khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành (sinh hóa, hình thái, phân loại, sinh lý, sinh thái,……) 
đủ để đảm bảo cho người học tiếp thu kiến thức chuyên ngành. 

  Hợp lý   Chưa hợp lý    Bổ sung 
 Nếu bổ sung, xin vui lòng nêu ý kiến bổ sung cụ thể:……………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 

6. Cấu trúc khối kiến thức chuyên ngành (dinh dưỡng, kỹ thuật sản xuất giống, kỹ thuật nuôi thương 
phẩm, quản lý chất lượng nước, quản lý sức khỏe động vật thủy sản,….) đủ để người học phát triển 
các kỹ năng chuyên môn. 

  Hợp lý   Chưa hợp lý    Bổ sung 
 Nếu bổ sung, xin vui lòng nêu ý kiến bổ sung cụ thể:……………………………….………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 

7. Chương trình đào tạo có đủ để giúp người học thành thạo kỹ năng chuyên môn như: kỹ thuật sản 
xuất giống, nuôi thương phẩm các loài có giá trị kinh tế (cá tra, ca đồng, tôm sú, tôm càng xanh...); 
khả năng phân tích và đề ra giải pháp khắc phục sự cố trong sản xuất thủy sản   

  Hợp lý   Chưa hợp lý    Bổ sung 
 Nếu bổ sung, xin vui lòng nêu ý kiến bổ sung cụ thể:………….……………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 

8. Chương trình đào tạo giúp người học có kỹ năng quản lý và vận hành cơ sở sản xuất thủy sản, kinh 
doanh dịch vụ thủy sản, quản lý môi trường và sức khỏe vật nuôi. 

  Hợp lý   Chưa hợp lý    Bổ sung 
 Nếu bổ sung, xin vui lòng nêu ý kiến bổ sung cụ thể:…………….…………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 

9. Chương trình đào tạo giúp người học có kỹ năng mềm, kỹ năng sống (giao tiếp, làm việc nhóm, tổ 
chức, hoạch định, phân tích, quản lý…) 

  Hợp lý   Chưa hợp lý   Bổ sung 
 Nếu bổ sung, xin vui lòng nêu ý kiến bổ sung cụ thể:……………………………………….………. 
 ………………………………………………………………………………………………………… 

10. Chương trình đào tạo giúp người học có khả năng xây dựng và thực hiện các đề tài/dự án nghiên cứu 
khoa học 

  Hợp lý   Chưa hợp lý    Bổ sung 
 Nếu bổ sung, xin vui lòng nêu ý kiến bổ sung cụ thể:………….……………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 


