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

  Lớp: …………………….. Họ và tên SV:…………………………………………….. MSSV:………………  

  

Tên đề tài: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………      

  

Giáo viên phản biện :…………………………………………………….Ký xác nhận:………………… 

Tổng điểm=Điểm thành phần*Tỷ trọng/100 

Tổng điểm _             /10__________________ 

  

 

CLO PI  Mức 1 (0-30%) Mức 2 (40-60%) Mức 3 (70-80%) Mức 4 (90-100%) 
Trọng 

số (%) 

Điểm 

thành 

phần/10 

  1. Tóm tắt       

  Nội dung  
Tóm tắt không phản ánh nội 

dung nghiên cứu 

Tóm tắt không phản ánh tốt 

nội dung nghiên cứu, thiếu 

một trong các phần sau, giới 

thiệu, mục đích, phương 

pháp, kết quả và  kết luận 

Miêu tả được nội dung 

nghiên cứu nhưng đôi chỗ 

còn chưa rõ hoặc rườm rà, có 

đủ các phần: giới thiệu, mục 

đích, phương pháp, kết quả 

và  kết luận 

Miêu tả ngắn gọn và chính 

xác nội dung nghiên cứu và 

phần tóm tắt có đủ các 

phần: giới thiệu, mục đích, 

phương pháp, kết quả và  

kết luận 

5 

 

  2. Tổng quan       

5 4.1 Thông tin nền  

Thông tin nền không liên 

quan hoặc ít phản ánh nội 

dung nghiên cứu 

Thông tin nền phản ánh 

được nội dung NC nhưng 

không dựa trên cơ sở khoa 

học 

Thông tin nền phản ánh được 

nội dung nghiên cứu và có 

dựa trên cơ sở khoa học 

Thông tin nền phản ánh 

được nội dung nghiên cứu, 

lỗ hổng nghiên cứu, tác 

động nghiên cứu và có dựa 

trên cơ sở khoa học 

10 

 

  
Mục tiêu nghiên 

cứu 

Chưa xác định được mục 

tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu chưa 

rõ rang 

Mục tiêu nghiên cứu  rõ ràng 

nhưng chưa cô đọng (quá 

nhiều câu hỏi hoặc mục đích 

được nêu ra) 

Mục tiêu nghiên cứu phát 

biểu rõ ràng và cô đọng 
5 

 

6 5.1 

3. Vật liệu, nội 

dung và phương 

pháp thí nghiệm  

Không thể chọn lựa vật liệu 

Nội dung NC không phù 

hợp mục tiêu NC 

Phương pháp và bố trí thí 

nghiệm không phù hợp nội 

dung NC 

Chọn lựa vật liệu chưa phù 

hợp  

Nội dụng NC chưa phù hợp 

mục tiêu NC 

Phương pháp và bố trí thí 

Chọn được vật liệu 

Nội dung NC phù hợp mục 

tiêu NC 

Phương pháp và bố trí thí 

nghiệm chưa hoàn toàn phù 

hợp với nội dung NC 

Chọn được vật liệu 

Nội dung NC phù hợp mục 

tiêu NC 

Phương pháp và bố trí thí 

nghiệm phù hợp với nội 

dung NC 

20 

 



CLO PI  Mức 1 (0-30%) Mức 2 (40-60%) Mức 3 (70-80%) Mức 4 (90-100%) 
Trọng 

số (%) 

Điểm 

thành 

phần/10 

nghiệm chưa phù hợp với 

nội dung NC 

  4. Kết quả và thảo luận   

3 6.2 

Thu nhận kết quả 

và xử lý số liệu 

thực nghiệm  

Không thu thập dữ liệu 

hoặc/và không biết cách xử 

lý dữ liệu 

Thu thập dữ liệu, nhưng 

chưa biết cách xử lý dữ liệu 

Biết cách thu thập, sắp xếp 

dữ liệu 

Biết cách xử lý số liệu 

Biết cách thu thập, sắp xếp 

dữ liệu 

Biết cách xử lý số liệu và 

trình bày kết quả xử lý số 

liệu một cách khoa học 

10 

 

15 10.1 

Thu thập và báo 

cáo số liệu trung 

thực 

Số liệu giả tạo hoặc mức độ 

giả tạo > 50% 

 

Cung cấp không đầy đủ dữ 

liệu minh chứng 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 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 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 cho kết quả 

đạt được. 

5 

 

3 6.2 
Giải thích được kết 

quả nghiên cứu  

Không giải thích kết quả 

NC một cách khoa học 

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  

10 

 

4 3.1 

So sánh được kết 

quả NC với các 

nghiên cứu liên 

quan 

Không so sánh được hoặc 

lựa chọn nghiên cứu để so 

sánh không phù hợp 

Lựa chọn được nghiên cứu 

để so sánh phù hợp 

Không đưa ra được dữ liệu 

so sánh phù hợp 

Lựa chọn được nghiên cứu để 

so sánh phù hợp 

Vài dữ liệu so sánh chưa phù 

hợp 

Lựa chọn được nghiên cứu 

để so sánh phù hợp 

Đưa ra được dữ liệu so 

sánh phù hợp 

5 

 

  5. Kết luận và đề nghị   

  
Tóm tắt kết quả 

NC 

Không tóm tắt được các kết 

quả nghiên cứu 

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  Mức 1 (0-30%) Mức 2 (40-60%) Mức 3 (70-80%) Mức 4 (90-100%) 
Trọng 

số (%) 

Điểm 

thành 

phần/10 

7 2.3 Kiến nghị  

Không đưa ra các giải pháp/ 

Đưa ra các giải pháp không 

dựa trên kết quả Nghiên cứu 

của đề tài 

Đa số các giải pháp đưa ra 

chưa phù hợp cho các 

nghiên cứu tiếp theo  

Đa số các giải pháp đưa ra 

phù hợp cho các nghiên cứu 

tiếp theo. 

Tất cả các giải pháp đưa ra 

đều phù hợp cho các 

nghiên cứu tiếp theo  

5 

 

  
6. Hình thức trình 

bày 

          

14 

 

Tài liệu tham khảo 

  

Không thực hiện đúng quy 

định về hình thức, vị trí và 

số lượng trích dẫn hoặc/và 

danh mục TLTK không 

đúng quy định. 

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) 

Danh mục TLTK không 

đúng quy định 

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) 

Danh mục TLTK được trình 

bày theo quy định 

  

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)  

Danh mục TLTK được 

trình bày theo quy định 

5 

 

11.1 

  

Chú thích hình ảnh, 

bảng biểu 

Không chú thích hoặc chú 

thích dưới 30%  hình ảnh, 

bảng, biểu, đồ thị. 

Chú thích 40-60 %  hình 

ảnh, bảng, biểu, đồ thị 

Chú thích 60-80 %  hình ảnh, 

bảng, biểu, đồ thị  

Chú thích >90%  hình ảnh, 

bảng, biểu, đồ thị  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 

 

  

Thể hiện sự tôn 

trọng các chuẩn 

mực đạo đức trong 

nghiên cứu 

(demonstrate) 

Không trung thực/đạo văn 

Trung thực, không đạo văn. 

Trích dẫn <50% nguồn 

TLTK  

Trung thực, không đạo văn. 

Trích dẫn <90% nguồn 

TLTK 

Trung thực, không đạo 

văn. Trích dẫn >90%  

nguồn TLTK  

5 

 


