
                 Rubric Thực tập doanh nghiệp – Giảng viên hướng dẫn   TP. HCM, ngày….tháng….năm 20…  

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

       
 

  
Cán bộ hướng dẫn :…………………………………………………………Ký xác nhận:……………... 

 

Tổng điểm ___________________ 

 
 

 

CLOs PLO/PI Nội dung Mức 1 (0-3 điểm) Mức 2 (4-6 điểm) Mức 3 (7-8 điểm) Mức 4 (9-10 điểm) 
Trọng 

số (%) 
Điểm 

  
Trình bày ý nghĩa và mục 

đích thực tập 

Không trình bày được ý 

nghĩa và mục đích đi thực tập 
  Trình bày được ý nghĩa và 

mục đích của việc thực tập 
5 

 

6 

 
4.1 

Giới thiệu chung về đơn vị 

thực tập 

 

Không liệt kê được các lĩnh 

vực hoạt động hoặc các sản 

phẩm/dịch vụ của đơn vị 

thực tập 

 

Không trình bày hoặc trình 

bày không phù hợp về các 

đóng góp/mục đích của hoạt 

động công ty trong lĩnh vực 

ĐBCL và ATTP 

 

 

Liệt kê được từ 40-50% 

các lĩnh vực hoạt động 

hoặc các sản phẩm/dịch 

vụ của đơn vị thực tập 

 

Trình bày phù hợp được 

khoảng 40-50% về các 

đóng góp/mục đích của 

hoạt động công ty trong 

lĩnh vực ĐBCL và ATTP 

 

 

 

Liệt kê được từ 60-70% 

các lĩnh vực hoạt động 

hoặc các sản phẩm/dịch 

vụ của đơn vị thực tập 

 

Trình bày phù hợp được 

khoảng 60-70% về các 

đóng góp/mục đích của 

hoạt động công ty trong 

lĩnh vực ĐBCL và ATTP 

 

 

 

Liệt kê đầy đủ từ 70-100% 

về lĩnh vực hoạt động và 

các sản phẩm /dịch vụ của 

đơn vị thực tập 

 

Trình bày đầy đủ và phù 

hợp về các đóng góp/mục 

đích của hoạt động công ty 

trong lĩnh vực ĐBCL và 

ATTP 

 

 

10 

 

Không trình bày hoặc trình 

bày không phù hợp về các 

đóng góp/mục đích của hoạt 

động công ty trong lĩnh vực 

ĐBCL và ATTP 

Trình bày phù hợp được 

khoảng 40-50% về các 

đóng góp/mục đích của 

hoạt động công ty trong 

lĩnh vực ĐBCL và ATTP 

 

 

Trình bày phù hợp được 

khoảng 60-70% về các 

đóng góp/mục đích của 

hoạt động công ty trong 

lĩnh vực ĐBCL và ATTP 

Trình bày đầy đủ và phù 

hợp về các đóng góp/mục 

đích của hoạt động công ty 

trong lĩnh vực ĐBCL và 

ATTP 
10 

 

3 6.2 

Phân tích và giải thích 

các kết quả thu được 

trong quá trình thực tập 

tốt nghiệp 

Không giải thích kết quả 

một cách khoa học 
  Giải thích đúng kết quả 20 

 



  Kết luận 

Không viết được định hướng 

phát triển của cá nhân 

Xác định được định 

hướng nghề nghiệp của 

cá nhân 

Mô tả và phân tích được 

định hướng nghề nghiệp 

của cá nhân 

Mô tả, phân tích và giải 

thích được định hướng 

nghề nghiệp của cá nhân.  

5 
 

2  

Ứng dụng được các 

kiến thức chuyên ngành 

để đáp ứng các hoạt 

động ở doanh nghiệp 

Không đáp ứng được vấn 

đề cần giải quyết hoặc đáp 

ứng ít hơn 30% yêu cầu 

của doanh nghiệp 

Đáp ứng 40-60% yêu 

cầu của doanh nghiệp 

Đáp ứng 70-80% yêu 

cầu của doanh nghiệp 

Đáp ứng 90-100% yêu 

cầu của doanh nghiệp 
10 

 

7 7.1 

Tham gia thảo luận và 

đóng góp ý kiến với 

GVHD/cán bộ HD 

trong qua trình thực 

hiện đề tài 

Không hoặc ít trao đổi với 

CBHD trong suốt quá 

trình thực hiện 

Không chủ động liên 

hệ với CBHD  

Chủ động tìm gặp 

CBHD 

Chủ động tìm gặp 

CBHD hàng tuần để 

thảo luận các khó khăn 

và đề xuất phương án 

giải quyết 

15 

 

8 11.2 
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  

10 

 

9 9.1 

Thực hiện giao tiếp bằng 

văn bản trong môi trường 

kỹ thuật và phi kỹ thuật 

Không ghi nhật ký hoặc ghi 

chép không đầy đủ nội dung 

thực tập trong sổ nhật ký thực 

tập từ 70% trở lên 

Khi chép đầy đủ nội dung 

thực tập trong sổ nhật ký 

thực tập từ 40-60% trở 

lên 

Khi chép đầy đủ nội dung 

thực tập trong sổ nhật ký 

thực tập từ 60-70% trở 

lên 

Khi chép đầy đủ nội dung 

thực tập trong sổ nhật ký 

thực tập từ 80-100% trở lên 
10 

 

Chính tả, thuật ngữ 
Mắc trên 10 lỗi chính tả, ngữ 

pháp 

Mắc 5-10 lỗi chính tả, 

ngữ pháp nhưng không 

biết cách sử dụng văn 

phong khoa học. 

Mắc dưới 5 lỗi chính tả, 

ngữ pháp, 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, sử dụng hợp 

lý văn phong khoa học và 

thuật ngữ 

chuyên ngành. 

5 

 

Tổng 100 
 

 

 


