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BẢN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐ ÁN TỐT NGHIỆP 

Tên đề tài:  
 
Chuyên ngành: 
Họ và tên sinh viên 1:  MSSV: 
Họ và tên sinh viên 2: MSSV: 
Giảng viên hướng dẫn Học hàm/Học vị: 
Bộ môn: 

 

A. ĐÁNH GIÁ 

TT Nội dung 
Điểm 
tối đa 

Điểm đạt được 
SV 01 SV 02 

1.  Cấu trúc của đề tài 10   

Thực hiện chính xác theo những quy định về cấu trúc, trình bày, theo 
đúng định dạng đã được công bố (áp dụng tại khoa Cơ khí Động lực) 

10   

2.  Tổng quan và Mục tiêu của đề tài 10   

 
Phân tích tổng quan đề tài, tình hình NC trong và ngoài nước 5   
Trình bày rõ ràng tính cần thiết của đề tài, phương pháp thực hiện đề 
tài. 

5   

3.  Nội dung chính 70   

 

Nội dung thực hiện phù hợp với tên đề tài 10   
Khả năng áp dụng kiến thức nền tảng đã học để giải quyết vấn đề 5   
Khả năng thiết kế được các hệ thống – quá trình liên quan để đạt 
những yêu cầu đã đặt ra 

5   

Khả năng Phân tích, giải thích được những vấn đề đã được giải quyết 
trong phạm vi đề tài 

10   

Nhận biết, thể hiện được kỹ năng mềm, khả năng tự học-tự đào tạo  10   

Sử dụng một số phần mềm để giải quyết được những vấn đề đặt ra 
(hoặc) dùng kiến thức/kỹ năng để chế tạo thành công thiết bị-mô hình. 

15   

Kết quả đề tài có tính mới, thỏa mãn các yêu cầu đặt ra.  15   
4.  Kỹ năng mềm  10   

 
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin rõ ràng và hiệu quả 10   
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả và chuyên nghiệp 10   
Tổng 100   

(Điểm tối đa là 100, qui đổi sang thang điểm 10 bằng cách lấy tổng chia cho 10) 
Điểm cộng thêm (theo thang điểm 10), ưu tiên cho sinh viên thực hiện những việc sau: 

- Soạn bài báo cáo bằng tiếng Anh  : + 0.5 điểm 
- Báo báo bằng tiếng Anh  : + 0.5 điểm 

B. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 
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TP. HCM, ngày … tháng 07 năm 2016                  
GV đánh giá 


