
CÁCH ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN 

 - Trước khi bảo vệ, mỗi khóa luận có 2 bản nhận xét và cho điểm của người hướng dẫn 

và người đánh giá.  

 - Điểm đánh giá khóa luận tốt nghiệp là trung bình cộng các điểm của các thành viên 

hội đồng, của người phản biện và người hướng dẫn (gọi chung là các điểm thành phần). 

 - Thang điểm chấm của các thành viên trong Hội đồng: cho điểm theo các thành phần 

như sau: Các điểm thành phần và điểm tổng cộng tính theo thang 10 và cho lẻ đến 0,25. 

 

 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM TỐI ĐA 

1 Nội dung và phương pháp nghiên cứu 7 điểm 

2 Trình bày văn bản 1 điểm 

3 Trình bày, trả lời câu hỏi tại buổi bảo vệ 2 điểm 

 Cộng 10 điểm 

  

- Điểm của người phản biện và người hướng dẫn cho trước khi bảo vệ tính theo thang 

10 và cho lẻ đến 0,25. 

 - Điểm tổng hợp cuối cùng là trung bình chung các điểm thành phần, tính theo thang 

10 làm tròn đến 1 số lẻ thập phân. 

 - Khóa luận tốt nghiệp là học phần tự chọn (7 tín chỉ) nên nếu sinh viên bị đánh giá 

điểm F và trong diện dưới 135 tín chỉ tích lũy, thời gian tới có thể xin bảo vệ lại hoặc học các 

học phần tự chọn khác để thay thế. 

 - Tất cả các hồ sơ bảo vệ (nhận xét của người hướng dẫn, người đánh giá, phiếu điểm 

của các thành viên Hội đồng, photocopy phiếu chấm tổng hợp của từng sinh viên, photocopy 

biên bản chấm của Hội đồng) được lưu giữ tại Khoa theo quy định lưu trữ các bài thi học phần.  

 - Sau khi bảo vệ xong, Thư ký Hội đồng thông qua Hội đồng Khoa để Trưởng Khoa ký 

duyệt và nộp cho Phòng Đào tạo : 

  + Biên bản chấm của Hội đồng. 

  + Các phiếu chấm tổng hợp của từng sinh viên. 

 - Mỗi sinh viên nộp một cuốn khóa luận đóng bìa cứng cho Thư viện nhà trường, có 

biên nhận gửi lại Phòng Đào tạo. 
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           ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                    

 

 PHIẾU CHẤM ĐIỂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
 

Họ và tên sinh viên: ..........................................................Lớp: .............................. 

Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp:  ............................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

TT TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM (thang 10) ĐIỂM (thang 10) 

1 Nội dung và phương pháp nghiên cứu       (7 điểm)  

2 Trình bày văn bản                                     (1 điểm)  

3 Trình bày, trả lời câu hỏi tại buổi bảo vệ  (2 điểm)  

 Cộng        ........... điểm 

 

Ghi chú:  Các điểm thành phần và điểm tổng cộng  được cho lẻ đến 0,25. 

    

 

       Ngày           tháng  5  năm 2016 

                     Cán bộ chấm khóa luận 

           (Ghi rõ họ tên và chữ ký) 
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           ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                    

 

 PHIẾU TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
 

Họ và tên sinh viên: ..........................................................Lớp: .............................. 

Tên đề tài khóa luận tốt nghiệp:  ............................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

TT Người chấm Điểm (thang 10) 

1 Người hướng dẫn  

2 Người đánh giá  

3 Ủy viên Hội đồng (người thứ nhất)  

4 Ủy viên Hội đồng (người thứ hai)  

5 Ủy viên Hội đồng (người thứ ba)  

6 Ủy viên Hội đồng (người thứ tư)  

7 Ủy viên Hội đồng (người thứ năm)  

8 Ủy viên Hội đồng (người thứ sáu)  

9 Ủy viên Hội đồng (người thứ bảy)  

 Điểm trung bình chung lần 1:  

 Điểm trung bình chung lần 2: 

 (nếu có điều chỉnh) 

 

Ghi chú:  Điểm trung bình chung cuối cùng làm tròn đến 1 số lẻ thập phân. 

Nếu điểm của thành viên nào (kể cả người hướng dẫn và người phản biện) lệch 

quá 20% so với điểm TBC lần 1 sẽ không được tính. Điểm TBC lần 2 sẽ loại đi 

điểm của thành viên này.  

     Điểm thang chữ: 
       Ngày               tháng  5  năm 2016 

 Thư ký Hội đồng      Chủ tịch Hội đồng 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                     Duyệt kết quả bảo vệ, 
                                                                              Trưởng khoa ký và ghi rõ họ tên 
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          ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                    

BIÊN BẢN BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học ngành:  ........................................... 

Ngày bảo vệ: ....................................................   (từ .......giờ              đến .......giờ) 

1. Số thành viên hội đồng: 
             Tổng số: .............       Có mặt: ...........      Vắng mặt: ................ 

2. Số sinh viên tham gia bảo vệ: 

             Tổng số: .............       Có mặt: ...........      Vắng mặt: ................ 

3. Kết quả điểm bảo vệ của sinh viên: (điểm thang 10 làm tròn đến 1 số lẻ thập 

phân) 

TT Họ và tên sinh viên Điểm bằng 
số (thang 10) 

Điểm thang 
chữ (ABCDF)   

Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

4. Ý kiến nhận xét chung của Hội đồng:  

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

5. Tình hình bất thường trong buổi bảo vệ (nếu có): .............................................. 

.................................................................................................................................. 

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

Chủ tịch Hội đồng           Thư ký Hội đồng                     Các ủy viên 

 

 

 

 

 

     Duyệt kết quả bảo vệ, 

Trưởng khoa ký và ghi rõ họ tên 


