
Họ và tên sinh viên: Mã số sinh viên: 
1 - Không đạt 2 - Trung bình 3 - Khá 4 - Giỏi

0 đến 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10

1
Hình thức và bố cục của 
bài thuyết trình

Không tuân thủ qui định về bố 
cục của một bài khoá luận tốt 
nghiệp

Trình bày đúng bố cục của một khoá 
luận nhưng nội dung của từng phần 
được sắp xếp chưa hợp lý.

Trình bày đúng bố cục của một khoá luận, 
phần lớn nội dung các phần rõ ràng và hợp lý. 

Trình bày đúng bố cục của một khoá 
luận, nội dung tất cả các phần rõ ràng, 
hợp lý chi tiết. 

2
Nội dung của bài thuyết 
trình

- Không xác định được mục tiêu 
của khoá luận. 
- Không thể hiện được khả năng 
giải quyết vấn đề.

- Xác định được mục tiêu của khoá luận. 
- Cung cấp không đầy đủ dữ liệu minh 
chứng cho kết quả đạt được. 
- Chứng tỏ được khả năng giải quyết 
được vấn đề. 
- Có khả năng kết luận các kết quả đạt 
được.
- Chưa đưa ra được đề xuất các kiến 
nghị 

- Xác định rõ ràng mục tiêu của khoá luận. 
- Cung cấp các dữ liệu rõ ràng, đầy đủ và có 
liên quan để minh chứng cho kết quả đạt 
được. 
- Chứng tỏ được khả năng giải quyết được các 
vấn. 
- Có khả năng kết luận các kết quả đạt được. 
- Chưa đưa ra được đề xuất các kiến nghị.

- Xác định rõ ràng mục tiêu và ý nghĩa 
của khoá luận. 
- Cung cấp các dữ liệu rõ ràng và có 
liên quan để minh chứng cho kết quả 
đạt được. 
- Chứng tỏ được khả năng giải quyết 
được các vấn đề. 
- Có khả năng kết luận các kết quả đạt 
được và có đề xuất các kiến nghị hợp 
lý.

3 Thời gian thuyết trình.
Không kiểm soát được thời gian 
trình bày

Trình bày vượt từ 2 - 5 phút. Trình bày vượt từ 1 - 2 phút. Trình bày đúng thời gian qui định.

4
Quá trình trình bày bài 
thuyết trình

- Không sử dụng được ngôn ngữ 
cơ thể để giao tiếp. 
- Không kiểm soát được giọng 
nói và âm lượng của mình. 
- Không sử dụng thuật ngữ 
chuyên ngành và văn phong khoa 
học. 

- Sử dụng được ngôn ngữ cơ thể nhưng 
chưa hiệu quả. 
- Giọng nói và âm lượng chưa phù hợp. 
- Còn một vài lỗi nhỏ trong việc sử dụng 
thuật ngữ chuyên ngành và văn phong 
khoa học. 

- Sử dụng được ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp. 
- Giọng nói và âm lượng phù hợp. 
- Biết cách sử dụng thuật ngữ chuyên ngành 
và văn phong khoa học. 

- Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ cơ thể để 
giao tiếp, thể hiện sự tự tin khi trình 
bày. 
- Có giọng nói rõ ràng, âm lượng vừa 
phải và có sức lôi cuốn. 
- Sử dụng linh hoạt thuật ngữ chuyên 
ngành và văn phong khoa học. 

5
Trả lời các câu hỏi của 
thành viên hội đồng

Không trả lời được dưới 25% câu 
hỏi được đặt ra. (0-10)

Trả lời được đến 50% câu hỏi. (từ 10-
20)

Trả lời được trên 50% đến 80% câu hỏi. (từ 
20-30)

Trả lời được trên 80% câu hỏi. (từ 30-
40)

6
Xây dựng hoặc phát 
triển được một qui trình 
/mô hình thực nghiệm

Không xây dựng/phát triển được 
bất cứ qui trình hoặc mô hình 
thực nghiệm nào 

Có thể thực hiện được một hoặc vài thay 
đổi nhỏ trên qui trình hoặc mô có sẳn 
nhưng có thể sai sót

Có thể thực hiện nhiều cải tiến tích cực trên 
qui trình hoặc mô hình có sẵn, những thay đổi 
này có ý nghĩa thống kê

Có thể phát triển một qui trình hoặc 
một mô hình mới hoặc đóng góp quan 
trọng vào việc cải tiến qui trình hoặc 
mô hình đó, những thay đổi này có ý 
nghĩa thống kê

6'
Đánh giá mối liên hệ/sự 
tương tác của các yếu tố 
và hàm khảo sát.

Không nêu được cơ sở, ý nghĩa 
của mối liên hệ/ tương tác của các 
yếu tố khảo sát.

Nêu được cơ sở của mối liên hệ/ tương 
tác của các yếu tố khảo sát, nhưng chưa 
đầy đủ.

Nêu được cơ sở của mối liên hệ/ tương tác của 
tất cả các yếu tố khảo sát.

Nêu được cơ sở, ý nghĩa của mối liên 
hệ/ tương tác của các yếu tố khảo sát.

7
Tác phong, thái độ, cách 
ứng xử của sinh viên 
trong buổi bảo vệ

- Trang phục không nghiêm túc. 
- Đến muộn giờ báo cáo. 
- Thiếu ý thức giữ gìn trật tự và 
vệ sinh trong buổi báo cáo. 
- Thiếu tôn trọng các thầy cô.

- Trang phục nghiêm túc. 
- Đến muộn giờ báo cáo. 
- Thiếu ý thức giữ gìn trật tự và vệ sinh 
trong buổi báo cáo. 
- Thể hiện sự tôn trọng các thầy cô.

- Trang phục nghiêm túc. 
- Có mặt đúng giờ. 
- Thiếu ý thức giữ gìn trật tự và vệ sinh trong 
buổi báo cáo. 
- Thể hiện sự tôn trọng các thầy cô.

- Trang phục nghiêm túc. 
- Có mặt đúng giờ. 
- Giữ gìn trật tự và vệ sinh trong buổi 
báo cáo. 
- Thể hiện sự tôn trọng các thầy cô.

Mã môn học: 2105799
Môn học: Khoá luận tốt nghiệp

Nội dung



Sự tự tin đã được chấm điểm ở ngôn ngữ cơ 
thể. Các anh chị có đồng ý với ý kiến này 
hay không?


