
                Rubric Khóa luận tốt nghiệp (Tổng quan) TP.HCM, ngày….tháng….năm 20…  

  Lớp:  Họ và tên:  MSSV:  
 

  Tên đề tài:     
 

 

  
Giáo viên hướng dẫn:                                                            Ký xác nhận: 

Tổng điểm = Tỷ trọng*Điểm thành phần/100 

Tổng điểm:              /10 

 
 

 

CLO PI Các mục cần đánh giá Mức 1 (0-30%) Mức 2 (40-60%) Mức 3 (70-80%) Mức 4 (90-100%) 
Tỷ trọng 

(%) 

Điểm 

thành 

phần/10 

  
1. Hình thành và phát triển ý 

tưởng nghiên cứu  

Không có hoặc ít đóng 

góp vào việc xây dựng ý 

tưởng 

Có thảo luận và đóng góp 

ý tưởng dựa trên gợi ý của 

cán bộ hướng dẫn 

Chủ động thảo luận  và 

tự xây dựng mục tiêu 

dựa trên gợi ý của 

CBHD 

Chủ động đề xuất ý 

tưởng và mục tiêu của 

khoá luận có tính 

mới/sáng tạo 

15 

 

  
2. Cấu trúc được báo cáo KLTN 

hợp lý khi thuyết trình  

- Không hoặc ít tham gia 

xây dựng đề cương khoá 

luận.  

- Không có kế hoạch 

làm việc 

- Đề cương khoá luận 

không phù hợp với mục 

tiêu cốt lõi. 

- Kế hoạch làm việc chưa 

chi tiết và thiếu phương 

án dự phòng 

- Đề cương khoá luận 

phù hợp với mục tiêu 

nhưng chưa chi tiết. 

- Kế hoạch làm việc chi 

tiết nhưng phương án dự 

phòng không hợp lý 

- Đề cương khoá luận 

chi tiết và phù hợp với 

mục tiêu. 

- Kế hoạch làm việc chi 

tiết với các phương án 

dự phòng hợp lý 

15 

 

9 7.1 
3.1 Sự tương tác giữa sinh viên 

và CBHD 

Không hoặc ít trao đổi 

với CBHD trong suốt 

quá trình thực hiện khoá 

luận 

Không chủ động liên hệ 

với CBHD  

Chủ động tìm gặp 

CBHD 

Chủ động tìm gặp 

CBHD để thảo luận các 

khó khăn của đề tài và 

đề xuất phương án giải 

quyết 

10 

 

8 7.1 
3.2. Sự tương tác giữa các thành 

viên trong nhóm 

Không hoặc ít tham gia 

trao đổi, phân công công 

việc, không hoàn thành 

công việc  

Có tham gia trao đổi, 

phân công công việc, 

hoàn thành công việc 

nhưng nhiều lần cần sự 

Chủ động trao đổi, phân 

công công việc phù hợp, 

hoàn thành công việc 

nhưng có sự nhắc nhở 

của thành viên khác 

Chủ động trao đổi, phân 

công công việc phù hợp, 

hoàn thành công việc 

đúng hạn 

5 

 



CLO PI Các mục cần đánh giá Mức 1 (0-30%) Mức 2 (40-60%) Mức 3 (70-80%) Mức 4 (90-100%) 
Tỷ trọng 

(%) 

Điểm 

thành 

phần/10 

nhắc nhở của thành viên 

khác 

10 11.2 
3.3 Hoàn thành nhiệm vụ được 

phân công 

Không hoặc luôn cần sự 

nhắc nhở để hoàn thành 

công việc  

  

Chủ động trao đổi, phân 

công công việc phù hợp, 

hoàn thành công việc 

đúng hạn  

5 

 

  4. Kết quả và thảo luận  

15 10.1  Thu nhận kết quả và xử lý số liệu 

Số liệu giả tạo hoặc mức 

độ giả tạo > 50% 

 

Cung cấp không đầy đủ 

dữ liệu minh chứng (phụ 

lục) cho kết quả đạt 

được. 

 

Số liệu được thu thập và 

báo cáo giả tạo từ 10 - 

20%  

Cung cấp không đầy đủ 

dữ liệu minh chứng (phụ 

lục) cho kết quả đạt được. 

 

Số liệu được thu thập và 

báo cáo giả tạo dưới 

10%  

- Cung cấp các dữ liệu 

rõ ràng, đầy đủ và có 

liên quan để minh chứng 

(phụ lục) cho kết quả đạt 

được. 

 

Số liệu hoàn toàn được 

thu thập và báo cáo 

trung thực 

- Cung cấp các dữ liệu rõ 

ràng và có 

liên quan để minh chứng  

(phụ lục) cho kết quả 

đạt được. 

 

5 

 

  Thảo luận nghiên cứu 

Giải thích kết quả 

nghiên cứu không phù 

hợp 

Giải thích kết quả nhưng 

chưa so sánh và đối chiếu 

các nghiên cứu có liên 

quan 

Chưa đưa ra kết luận 

hướng tới mục tiêu NC đã 

đề ra  

Giải thích đúng kết quả 

nhưng chưa so sánh và 

đối chiếu các nghiên cứu 

có liên quan 

Đưa ra được kết luận 

hướng tới mục tiêu NC 

đã đề ra  

Giải thích đúng kết quả, 

so sánh và đối chiếu các 

nghiên cứu có liên quan 

Đưa ra được kết luận 

hướng tới mục tiêu NC 

đã đề ra  

15 

 

  5. Kết luận và kiến nghị  

  Tóm tắt kết quả NC 

Tóm tắt các kết quả 

nghiên cứu chưa phù 

hợp 

Tóm tắt chưa đầy đủ các 

kết quả chính của các 

nghiên cứu 

 

Tóm tắt được các kết 

quả từ các nghiên cứu, 

nhưng chưa cô đọng 

Tóm tắt một cách chính 

xác, cô đọng các kết quả 

từ các nghiên cứu 

5 

 



CLO PI Các mục cần đánh giá Mức 1 (0-30%) Mức 2 (40-60%) Mức 3 (70-80%) Mức 4 (90-100%) 
Tỷ trọng 

(%) 

Điểm 

thành 

phần/10 

   Kiến nghị 

Phần lớn kiến nghị đưa 

ra không phù hợp cho 

các nghiên cứu tiếp theo 

 

Một số kiến nghị đưa ra 

phù hợp cho các nghiên 

cứu tiếp theo  

Phần lớn kiến nghị đưa 

ra phù hợp cho các 

nghiên cứu tiếp theo 

Tất cả kiến nghị đưa ra 

đều phù hợp cho các 

nghiên cứu tiếp theo 

5 

 

  6. Hình thức trình bày           

14 11.1 

 Tài liệu tham khảo 

Không thực hiện đúng 

quy định về hình thức, 

vị trí và số lượng trích 

dẫn 

Hình thức trích dẫn: theo 

quy định 

Vị trí: Vị trí trích dẫn, vị 

trí đặt trích dẫn: ≥ 3 lỗi 

(kiểm tra ngẫu nhiên 5 

trang) 

Số lượng: ≥ 3 lỗi (kiểm 

tra ngẫu nhiên 5 trang) 

Hình thức trích dẫn: theo 

quy định 

Vị trí: Vị trí trích dẫn, vị 

trí đặt trích dẫn 

Số lượng: 1-2 lỗi (kiểm 

tra ngẫu nhiên 5 trang) 

Hình thức trích dẫn: theo 

quy định 

Vị trí: Vị trí trích dẫn, vị 

trí đặt trích dẫn 

Số lượng: không phát 

hiện lỗi (kiểm tra ngẫu 

nhiên 5 trang) 

5 

 

  

Trình bày TLTK không 

đúng quy định. 

    Danh mục TLTK được 

trình bày theo quy định  
5 

 

  

 Chú thích hình ảnh, bảng biểu Không chú thích hoặc 

chú thích không phù hợp 

Chú thích hình ảnh, bảng, 

biểu, đồ thị chưa đầy đủ 

và chưa đúng quy định. 

Chú thích hình ảnh, 

bảng, biểu, đồ thị đầy đủ 

nhưng chưa đúng quy 

định. 

Chú thích hình ảnh, 

bảng, biểu, đồ thị đầy đủ 

đúng quy định. 
5 

 

  

 Chính tả, định dạng, thuật ngữ 

- Mắc trên 20 lỗi chính 

tả, ngữ pháp và định 

dạng văn bản. 

- Mắc 10-20 lỗi chính tả, 

ngữ pháp và định dạng 

văn bản nhưng không biết 

cách sử dụng văn phong 

khoa học. 

- Mắc dưới 10 lỗi chính 

tả, ngữ pháp và định 

dạng văn bản, sử dụng 

hợp lý văn phong khoa 

học nhưng còn một vài 

lỗi trong việc sử dụng 

thuật ngữ chuyên ngành. 

- Hầu như không mắc lỗi 

chính tả, ngữ pháp và 

định dạng văn bản sử 

dụng hợp 

lý văn phong khoa học 

và thuật ngữ chuyên 

ngành. 

5 

 

 


