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TRẮC NGHIỆM 

Trả lời các câu hỏi sẽ giúp Quý vị quyết định xem Nhà trường đã sẵn sàng hợp tác vơi các tổ chức địa 

phương để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên và nâng cao uy tín của trường hay chưa. Kết quả có 

ở cuối bài trắc nghiệm.   

 

1. Tại trường Thầy/cô, có bao nhiêu người tham gia lên chương trình hợp tác với đối tác 

(Chương trình hành động)  

a) 1-2  

b) 3-6  

c) 7-10  

2. Câu nào dưới đây miêu tả đúng nhất về quan hệ đối tác của Trường? 

a) Chúng tôi không có đối tác nào.  

b) Chúng tôi hợp tác thường xuyên với  các tập thể cộng đồng, các trường học khác, và chính 

quyền  

c) Chúng tôi đã hợp tác với đối tác trong một vài dự án.   

3. Câu nào dưới đây miêu tả đúng nhất về mối quan hệ hiện tại với các tổ chức địa phương? 

a) Chúng tôi không có đối tác nào tại địa phương.  

b) Chúng tôi đang mở rộng mối quan hệ với các đối tác hiện tại tại địa phương  

c) Chúng tôi đang cân nhắc một vài đối tác địa phương, dựa trên lợi ích cho cán bộ, nhân viên, kết quả 

thực tập của sinh viên, chương trình tập huấn, hội chợ việc làm, và/hoặc  sự tham  gia của Hội cựu học 

sinh.  

4. Nếu Nhà trường đã  có một tuyên bố về tầm nhìn giáo dục bao quát, câu nào dưới đây đúng 

nhất về tuyên bố đó?  

a) Trong tuyên bố tầm nhìn đó không bao gồm hợp tác với đối tác và phát triển mạng lưới. 

b) Trong tuyên bố tầm nhìn đó ghi rõ cam  kết của chúng tôi về hợp tác với đối tác và phát triển 

mạng lưới, cam kết đó như một trong chương trình học chính của trường.  

c) Trong tuyên bố tầm nhìn đó có đề cập đến chia sẻ và nâng cao kiến thức.  

d) Chúng tôi không có bất cứ tuyên bố tầm nhìn bằng văn bản nào.   
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5. Thực tế vấn đề hợp tác doanh nghiệp tại trường Thầy/ Cô như thế nào ?  

a) Chúng tôi có 0-2 vị trí phụ trách vấn đề này 

b) Chúng tôi có chuyên gia về phát triển quan hệ doanh nghiệp tại nhiều hơn 1 phòng/ban (Phòng 

CT HSSV, Hiệp hội Cựu học sinh, Đoàn thanh niên,….), những chuyên gia này sẽ hợp tác với giáo 

viên và các đối tác địa phương.  

c) Chúng tôi có nhiều hơn hai chuyên gia về phát triển quan hệ đối tác, và trước đây chúng tôi 

cũng có thuê thêm tư vấn viên 

6.Vai trò của quan hệ đối tác trong tuyên bố sứ mệnh của trường?  

a) Danh tiếng và kỹ năng của sinh viên tại trường hạn chế khả năng thiết lập quan hệ đối tác 

b) Chúng tôi cung cấp những lớp học giúp nâng cao nhận thức về tình hinh thị trường lao động 

trong cộng đồng, với sự giúp đỡ  hỗ trợ của doanh nghiệp địa phương, giáo viên, nhà tư vấn và cơ 

quan chức năng. 

c).Một vài giáo viên cộng tác với chuyên gia về tuyển dụng, tổ chức địa phương và/hoặc các doanh 

nhân trong những dự án đặc biệt 

7. Phát biểu nào sau đây miêu tả sự phát triển nghề nghiệp trong trường?  

a) Chúng tôi tham dự những cuộc hội tảo được tổ chức theo yêu cầu 

b) Đội ngũ nhân viên thường xuyên tham dự và tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo dựa trên nhu cầu 

sinh viên, chuyên môn và lĩnh vực quan tâm của nhân viên. 

c) Một số lượng nhỏ các thành viên lựa chọn tham gia những hoạt động bên ngoài 

8. Đặc điểm kế hoạch làm việc tại trường  

a) Kế hoạch cố định cho phép chúng tôi hỗ trợ sinh viên tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp 

địa phương. 

b) Kế hoạch linh hoạt cho phép chúng tôi cung cấp cơ hội giảng dạy theo nhóm, làm việc nhóm, 

học tập ngoại khóa và liên kết với chương trình đào tạo mở rộng 

c) Đôi khi chúng tôi có thể điều chỉnh thời gian, chương trình để giảng viên và sinh viên có thể 

tham gia những dự án đặc biệt.  

9. Sự tham gia của Phụ huynh/ Cộng đồng trong các hoạt động của trường  

a) Sự tham gia của Phụ huynh/ các tổ chức Cộng đồng chưa nhiều 

b) Phụ huynh và các thành viên cộng đồng thường xuyên tham gia tổ chức và lãnh đạo rất nhiều 

hoạt động của trường 

c) Một bộ phận phụ huynh học sinh của trường đã gây quỹ để tổ chức thêm  các hoạt động và 

chương trình tình nguyện của tổ chức  
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10. Đội ngũ lãnh đạo nhà trường đã hỗ trợ phát triển quan hệ hợp tác như thế nào?  

a) Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong mọi lĩnh vực 

b) Đội ngũ nhân viên của trường rất năng động: phụ huynh/ cựu học sinh, Phòng quan hệ hợp tác 

doanh nghiệp/Phòng Công tác HSSV, chuyên gia và doanh nghiệp địa phương tham gia vào các 

hội đồng thiết kế chương trình. 

c) Mặc dù chúng ta có sự tham gia của cựu sinh viên, điều đó vẫn không phản ánh sự tham gia 

của toàn bộ sinh viên và chúng ta phải dựa vào một hoặc hai thành viên của đội để ủng hộ sự phát 

triển quan hệ đối tác 

11. Sự đầu tư của trường cho việc phát triển của quan hệ hợp tác 

a) Hiện tại chúng tôi không có kế hoạch hành động vì hạn chế về ngân sách, tuy nhiên chúng tôi 

nhận thấy tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ hợp tác 

 b) Cùng với các chuyên gia về hợp tác doanh nghiệp,  chúng tôi đã đầu tư một phần quỹ để hỗ trợ 

chi phí công việc với các tổ chức địa phương 

c) Chúng tôi có thể duy trì đội ngũ nhân viên phụ trác quan hệ kinh doanh nhưng không đủ kinh 

phí để sử dụng các dịch vụ của Doanh nghiệp địa phương .  

12. Trường đã sẵn sàng để thay đổi chưa? 

a) Không cần thay đổi, chương trình đào tạo vẫn sử dụng tốt. 

b) Giảng viên của chúng tôi đang hỗ trợ để thiết lập quan hệ hợp tác và sẵn sàng hợp tác một cách 

chủ động hơn với các doanh nghiệp và phòng hợp tác kinh doanh.  

c) Một vài nhân viên hào hứng  muốn tìm hiểu thêm về thị trường lao động trong khi một số thành 

viên khác thì không 

13. Công việc ở trường được giải quyết như thê nào?  

a) Ba hoặc bốn thành viên phụ trách về mọi việc (VD: Cấp học bổng, lên kế hoạch sự kiện, tham 

dự cuộc họp ngoài trường) 

b) Với sự hỗ trợ của hiệu trưởng, việc ra quyết định và trách nhiệm thực hiện và chịu trách nhiệm 

bởi bởi nhóm thành viên bao gồm: cán bộ của trường, cựu học sinh, lãnh đạo, và sinh viên của 

trường (với một số nội dung thích hợp) 

c) Hiệu trưởng là người giao việc dựa vào tầm nhìn về phát triển của trường và năng lực giảng 

viên.  

14. Phát biểu nào sau đây miêu tả thái độ của đội ngũ cán bộ nhân vien trong trường đối với sự 

thay đổi và hợp tác ?  

a) Đội ngũ cán bộ nhân viên thích làm việc độc lập  
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b) Đội ngũ cán bộ nhân viên thường xuyên cộng tác, làm việc với các doanh nghiệp địa phương 

và luôn tìm kiếm cơ hội tham gia các hoạt động ngoài trường. 

c) Một vài giáo viên thích làm việc trong lớp học và làm việc một mình nhưng số lượng lớn giáo 

viên khác rất muốn tham gia các hoạt động hợp tác và các hoạt động ngoài trường 

15. Phát biểu nào sau đây miêu tả quan hệ hợp tác tại trường?  

a) Hiện tại chúng tôi không có quan hệ đối tác nào.   

b) Chúng tôi có rất nhiều mối quan hệ hợp tác bền vững lâu dài với các tổ chức bên ngoài 

c) Hợp tác vẫn còn khá mới mẻ với chúng tôi, tuy nhiên đến nay chúng tôi đã có  một số trải 

nghiệm và kết quả tích cực 

 

 

Bảng điểm  

1. A=2, B=0, C=1   ___  

2. A=2, B=0, C=1   ___  

3. A=2, B=0, C=0   ___  

4. A=2, B=0, C=1, D=2   

5. A=1, B=0, C=1   ___  

6. A=2, B=0, C=1   ___  

7. A=2, B=0, C=1   ___  

 

 

8. A=1, B=0, C=1   ___  

9. A=2, B=0, C=0   ___  

10. A=1, B=0, C=1   ___  

11. A=1, B=0, C=1   ___  

12. A=1, B=0, C=1   ___  

13. A=1, B=0, C=1   ___  

14. A=2, B=0, C=1   ___  

15. A=2, B=0, C=1   ___  

 

Tổng số     ___  

≥ 15 Điểm :  Nhà trường nên suy nghĩ thêm về vấn đề này  

7-14 Điểm  :   Nhà trường có lẽ đã sẵn sàng  

≤ 6 Điểm:  Nhà trường hoàn toàn sẵn sàng 

 


