
Final Project Grading Rubric - Bảng nhận xét ĐATN của GVPB

Họ và tên GV chấm phản biện

Very Poor Poor Adequate Very Good Ideal

0-2 3-5 6-7 8 - 9 10

Quá dễ thực hiện
Thực hiện được 
nhưng thực tế 

không cần

Vấn đề vừa 
sức/Cần phải 

dành thời gian 
nghiên cứu

Vấn đề khó/Cần nhiều kiến 
thức tổng hợp đã học

Vấn đề rất khó/Cần nhiều kiến 
thức tổng hợp đã học

0-2 3-5 6-7 8 - 9 10

Không có ứng dụng Thỉnh thoảng có 
ứng dụng Có ứng dụng Thực tế bên ngoài đang cần Thực tế bên ngoài đang rất cần 

và cấp thiết

0-2 3-5 6-7 8 - 9 10

Không hợp lý

Có phương pháp 
nghiên cứu, 

nhưng chưa rõ 
ràng

Có phương pháp 
nghiên cứu, định 

hướng đúng

Phương pháp nghiên cứu rõ 
ràng, định hướng đúng

Phương pháp nghiên cứu rõ 
ràng, khoa học, phù hợp với đề 

tài, sáng tạo

0-6 7-15 16-21 22-27 28-30

Không có Giải pháp sơ sài

Giải pháp rõ 
ràng, có thi công 

mô hình/mô 
phỏng

Giải pháp rõ ràng, có quy 
trình thực hiện thi công/mô 

phỏng vận hành được

Giải pháp rõ ràng, có quy trình 
thực hiện thi công/mô phỏng vận 

hành được, kết quả mô 
phỏng/vận hành tốt, sáng tạo

0-8 9-20 21-28 29-36 37-40

Không có nội dung Báo cáo sơ sài Có đủ cấu trúc, 
nội dung

Có đầy đủ cấu trúc nội dung, 
trình bày hợp lý, khoa học

Có đầy đủ cấu trúc nội dung, 
trình bày hợp lý, khoa học, logic, 
rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định 
về trình bày luận văn, không có 

lỗi chính tả, sáng tạo

Điểm tổng kết
(quy đổi về thang 10)

Họ và tên SV

Điểm 
đánh giá

I. Tiêu chí và điểm đánh giá

Đề tài

Grade
Criteria

Mục 1: Mức độ thời sự
của đề tài, độ khó của
đề tài

Mục 2: Tính ứng dụng
của đề tài vào thực
tiễn

Mục 5: Trình bày báo
cáo tóm tắt nội dung
LV

Mục 3: Tính đúng đắn
của đề tài, phương
pháp nghiên cứu hợp
lý

Mục 4: Giải pháp &
công nghệ, thi công/mô 
phỏng

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM 

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 

BỘ MÔN: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

Chào quí Thầy Cô. Trong HK II 2015-2016, BM ĐCN thực hiện việc cải tiến công tác đánh giá ĐATN theo kiểm định chương trình đào tạo AUN-QA. Do đó, bảng chấm điểm 
phản biện ĐATN của SV cũng có vài thay đổi với nhiều mục và nhiều thang điểm - bảng chấm điểm này sẽ được dùng làm minh chứng khi tham gia kiểm định. Bảng chấm có 

thể sẽ tạo một vài rắc rối cho quí Thầy Cô. Mong quí Thầy Cô thông cảm và hợp tác cùng BM. 

Cảm ơn quí Thầy Cô 

II. Câu hỏi phản biện 
Câu :  
 ........................................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
Câu :  
........................................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................................... 
III. Ý kiến kết luận: đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ trước hội đồng (ghi rõ nội dung cần bổ sung, hiệu chỉnh) 

       TP. HCM, ngày       tháng     năm 2016    
                                                             Người nhận xét 

    
 
  
(Nhờ GVPB bỏ phiếu Phản biện vào phong bì và dán kín, đồng thời không cho SV biết trước câu hỏi. Sau đó gởi phiếu lại cho SV, hoặc có thể trực tiếp cho HĐ/Văn phòng BM 
ĐCN trước 7h30 ngày 20.7.2016. Cám ơn quí Thầy Cô)	  


