




























BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KHOA: ________________  

PHIẾU CHẤM ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
dành cho Giảng viên hướng dẫn chấm điểm 

1. Nhóm sinh viên thực hiện đề tài: 

Số Họ tên sinh viên MSSV Lớp 

01    

02    

03    

2. Tên đề tài: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Họ tên giảng viên hướng dẫn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Nhận xét tổng quát về bản thuyết minh: Thực hiện đúng định dạng (format) quy định về nội 

dung; số chương; số trang; trích dẫn tài liệu tham khảo; trình bày bảng biểu, hình vẽ; cách ghi tên 

bảng biểu, hình vẽ. 

 Nhận xét chung:   Đạt   Không đạt 

 Yêu cầu điều chỉnh, thay đổi, bổ sung (nếu có): 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Những ưu điểm chính của đồ án/khóa luận tốt nghiệp: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Những thiếu sót chính của đồ án/khóa luận tốt nghiệp: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mẫu 01.01 



7. Giảng viên hướng dẫn chấm điểm quyển đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo các mục sau: 

Nội dung, tiêu chí đánh giá 
Thang  

điểm 

Điểm đánh giá Ghi  

chú SV_01 SV_02 SV_03 

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

Tổng cộng 100%     

Điểm chấm (thang điểm 10) 10 điểm     

8. Các câu hỏi dành cho sinh viên trả lời trước Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp (nếu có, tối đa 02 

câu/sinh viên): 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Giảng viên hướng dẫn cho điểm đánh giá chung và đề nghị cho sinh viên được, hay không 

được bảo vệ trước Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp: 

Họ tên sinh viên 
Điểm đánh giá 

(Thang điểm 10) 
Đề nghị của giảng viên cho sinh viên 

v/v bảo vệ trước hội đồng 

Họ tên: 

MSSV: 
 

 Được bảo vệ 

 Không được bảo vệ 

 Bổ sung/hiệu chỉnh để được bảo vệ 

Họ tên: 

MSSV: 
 

 Được bảo vệ 

 Không được bảo vệ 

 Bổ sung/hiệu chỉnh để được bảo vệ 

Họ tên: 

MSSV: 
 

 Được bảo vệ 

 Không được bảo vệ 

 Bổ sung/hiệu chỉnh để được bảo vệ 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm ______ 

 Người chấm ký và ghi rõ họ tên 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KHOA: ________________  

PHIẾU CHẤM ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
dành cho Giảng viên hướng dẫn chấm điểm 

1. Sinh viên thực hiện đề tài: 

 Họ tên sinh viên: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Mã số sinh viên:---------------------------------------- Lớp: ----------------------------------------------  

2. Tên đề tài: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Họ tên giảng viên hướng dẫn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Nhận xét tổng quát về bản thuyết minh: Thực hiện đúng định dạng (format) quy định về nội 

dung; số chương; số trang; trích dẫn tài liệu tham khảo; trình bày bảng biểu, hình vẽ; cách ghi tên 

bảng biểu, hình vẽ. 

 Nhận xét chung:   Đạt   Không đạt 

 Yêu cầu điều chỉnh, thay đổi, bổ sung (nếu có): 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Những ưu điểm chính của đồ án/khóa luận tốt nghiệp: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Những thiếu sót chính của đồ án/khóa luận tốt nghiệp: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mẫu 01.02 



7. Giảng viên hướng dẫn chấm điểm quyển đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo các mục sau: 

Nội dung, tiêu chí đánh giá Thang điểm Điểm đánh giá Ghi chú 

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

Tổng cộng 100%   

Điểm chấm (thang điểm 10) 10 điểm   

8. Các câu hỏi dành cho sinh viên trả lời trước Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp (nếu có, tối đa 02 

câu/sinh viên): 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Giảng viên hướng dẫn cho điểm đánh giá chung và đề nghị cho sinh viên được, hay không 

được bảo vệ trước Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp: 

 Điểm đánh giá (theo thang điểm 10): -----------------------------------------------------------------  

+ Bằng số: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

+ Bằng chữ: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Đề nghị của giảng viên cho sinh viên được bảo vệ / không được bảo vệ / bổ sung/hiệu 

chỉnh để được bảo vệ (Giảng viên ghi rõ trên dòng dưới đây) 

+  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm ______ 

 Người chấm ký và ghi rõ họ tên 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KHOA: ________________  

PHIẾU CHẤM ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
dành cho Giảng viên phản biện chấm điểm 

1. Nhóm sinh viên thực hiện đề tài: 

Số Họ tên sinh viên MSSV Lớp 

01    

02    

03    

2. Tên đề tài: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Họ tên Giảng viên phản biện:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Nhận xét tổng quát về bản thuyết minh: Thực hiện đúng định dạng (format) quy định về nội 

dung; số chương; số trang; trích dẫn tài liệu tham khảo; trình bày bảng biểu, hình vẽ; cách ghi tên 

bảng biểu, hình vẽ. 

 Nhận xét chung:   Đạt   Không đạt 

 Yêu cầu điều chỉnh, thay đổi, bổ sung (nếu có): 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Những ưu điểm chính của đồ án/khóa luận tốt nghiệp: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Những thiếu sót chính của đồ án/khóa luận tốt nghiệp: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mẫu 02.01 



7. Giảng viên phản biện chấm điểm quyển đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo các mục sau: 

Nội dung, tiêu chí đánh giá 
Thang  

điểm 

Điểm đánh giá Ghi  

chú SV_01 SV_02 SV_03 

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

Tổng cộng 100%     

Điểm chấm (thang điểm 10) 10 điểm     

8. Các câu hỏi dành cho sinh viên trả lời trước Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp (nếu có, tối đa 02 

câu/sinh viên): 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Giảng viên phản biện cho điểm đánh giá chung và đề nghị cho sinh viên được, hay không 

được bảo vệ trước Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp: 

Họ tên sinh viên 
Điểm đánh giá 

(Thang điểm 10) 
Đề nghị của giảng viên cho sinh viên 

v/v bảo vệ trước hội đồng 

Họ tên: 

MSSV: 
 

 Được bảo vệ 

 Không được bảo vệ 

 Bổ sung/hiệu chỉnh để được bảo vệ 

Họ tên: 

MSSV: 
 

 Được bảo vệ 

 Không được bảo vệ 

 Bổ sung/hiệu chỉnh để được bảo vệ 

Họ tên: 

MSSV: 
 

 Được bảo vệ 

 Không được bảo vệ 

 Bổ sung/hiệu chỉnh để được bảo vệ 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm ______ 

 Người chấm ký và ghi rõ họ tên 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KHOA: ________________  

PHIẾU CHẤM ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
dành cho Giảng viên phản biện chấm điểm 

1. Sinh viên thực hiện đề tài: 

 Họ tên sinh viên: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Mã số sinh viên:---------------------------------------- Lớp: ----------------------------------------------  

2. Tên đề tài: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Họ tên giảng viên hướng dẫn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Nhận xét tổng quát về bản thuyết minh: Thực hiện đúng định dạng (format) quy định về nội 

dung; số chương; số trang; trích dẫn tài liệu tham khảo; trình bày bảng biểu, hình vẽ; cách ghi tên 

bảng biểu, hình vẽ. 

 Nhận xét chung:   Đạt   Không đạt 

 Yêu cầu điều chỉnh, thay đổi, bổ sung (nếu có): 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Những ưu điểm chính của đồ án/khóa luận tốt nghiệp: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Những thiếu sót chính của đồ án/khóa luận tốt nghiệp: 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mẫu 02.02 



7. Giảng viên phản biện chấm điểm quyển đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo các mục sau: 

Nội dung, tiêu chí đánh giá Thang điểm Điểm đánh giá Ghi chú 

-     

-     

-     

-     

-     

-     

-     

Tổng cộng 100%   

Điểm chấm (thang điểm 10) 10 điểm   

8. Các câu hỏi dành cho sinh viên trả lời trước Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp (nếu có, tối đa 02 

câu/sinh viên): 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Giảng viên phản biện cho điểm đánh giá chung và đề nghị cho sinh viên được, hay không 

được bảo vệ trước Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp: 

 Điểm đánh giá (theo thang điểm 10): -----------------------------------------------------------------  

+ Bằng số: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

+ Bằng chữ: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 Đề nghị của giảng viên cho sinh viên được bảo vệ / không được bảo vệ / bổ sung/hiệu 

chỉnh để được bảo vệ (Giảng viên ghi rõ trên dòng dưới đây) 

+  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm ______ 

 Người chấm ký và ghi rõ họ tên 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KHOA DESIN  

PHIẾU CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP_SƠ KHẢO 
dành cho Hội đồng sơ khảo Khoa Design ghi điểm của các thành viên 

1. Hội đồng sơ khảo chuyên ngành:  --------------------------------------------------------------------------------------- Ngày chấm sơ khảo:  ------------------------------  

2. Thành viên Hội đồng sơ khảo (người chấm):  

 Giảng viên 01: ------------------------------------------------------------------------ Giảng viên 02: --------------------------------------------------------------------  

 Giảng viên 03: ------------------------------------------------------------------------ Giảng viên 04: --------------------------------------------------------------------  

3. Bảng ghi điểm của các thành viên chấm sơ khảo: 

STT MSSV HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI 

Đánh giá, cho điểm của các hội đồng sơ khảo 

Ghi  

chú 

Giảng viên 

01 

Giảng viên 

02 

Giảng viên 

03 

Giảng viên 

04 

Điểm 

trung bình 

10,0 điểm 10,0 điểm 10,0 điểm 10,0 điểm 10,0 điểm 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

           

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm ______  Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm ______ 

 Người tổng hợp bảng ký và ghi rõ họ tên Xác nhận của Trưởng nhóm chuyên ngành 

 

Mẫu 03.01 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KHOA DESIN  

PHIẾU TỔNG HỢP ĐIỂM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP_SƠ KHẢO 
dành cho Hội đồng sơ khảo ghi, tổng hợp điểm và xét điều kiện để sinh viên đƣợc bảo vệ trƣớc hội đồng chính thức 

1. Hội đồng sơ khảo chuyên ngành:  ------------------------------------------------------------------------------------ Ngày chấm sơ khảo:  ----------------------------  

2. Bảng ghi, tổng hợp điểm và xét điều kiện để sinh viên đƣợc bảo vệ trƣớc hội đồng chính thức: 

STT MSSV HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI 

Điểm thành phần (thang điểm 10) 

Ghi  

chú 

Điểm 

hƣớng dẫn 

Điểm 

bài đồ án 

Điểm  

sơ khảo 

Điểm  

trung bình 

Xét  

điều kiện 

bảo vệ 

trƣớc HĐ 10,0 điểm 10,0 điểm 10,0 điểm 10,0 điểm 

Chiếm 20% Chiếm 10% Chiếm 20% Chiếm 50% BV/KoBV 

[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

           

Ghi chú:  Cột 06: Ghi điểm chấm của giảng viên hướng dẫn: Mục 3.4 trong quy trình; 

 Cột 07: Ghi điểm chấm của giảng viên phản biện chấm quyển đồ án tốt nghiệp = Điểm của quyển đồ án: Mục 3.5 trong quy trình; 

 Cột 08: Ghi điểm chấm của hội đồng chấm sơ khảo: Mục 3.6 trong quy trình; 

 Cột 09: Ghi điểm trung bình của ba cột (06); (07); và (08) 

 Cột 10: Ghi đề xuất cho sinh viên: Được bảo vệ trước hội đồng (BV); Không được bảo vệ trước hội đồng (KoBV). 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm ______  Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm ______ 

 Người tổng hợp bảng ký và ghi rõ họ tên Phê duyệt của Ban chủ nhiệm khoa 

Mẫu 03.02 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KHOA: ________________ 
 

PHIẾU CHẤM ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
dành cho Thành viên Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp 

1. Tên đề tài: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Họ tên giảng viên hướng dẫn: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Họ tên sinh viên: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Mã số sinh viên: ------------------------------------------------------------------------------------- Tên lớp: ------------------------------------------------------  

5. Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp số:  --------------------------------------------------------- Ngày bảo vệ:  -------------------------------------------  

6. Họ tên thành viên Hội đồng chấm điểm (người chấm): -----------------------------------------------------------------------------------  

7. Thành viên Hội đồng căn cứ vào chất lượng, nội dung buổi bảo vệ tốt nghiệp và tham khảo 

quyển đồ án/khóa luận tốt nghiệp của sinh viên để cho điểm theo thang điểm sau: 

Nội dung, tiêu chí đánh giá Thang điểm Điểm đánh giá Ghi chú 

1. Phần ______    

- …..    

- …..    

- …..    

- …..    

2. Phần _____    

- …..    

- …..    

- …..    

- …..    

3. Phần trả lời câu hỏi    

- …..    

- …..    

- …..    

- …..    

Tổng cộng: 100%   

Điểm chấm (thang điểm 10) 10 điểm   

8. Thành viên hội đồng góp ý và đề nghị các nội dung cần chỉnh sửa trong đồ án (nếu có): 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm ______ 

 Thành viên Hội đồng ký và ghi rõ họ tên 

Mẫu 04.01 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỦ 
 

PHIẾU CHẤM ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 
dành cho Thành viên Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp 

1. Tên đề tài: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Họ tên sinh viên: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Mã số sinh viên: ------------------------------------------------------------------------------------- Tên lớp: ------------------------------------------------------  

4. Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp:  -------------------------------------------------------------- Ngày bảo vệ:  -------------------------------------------  

5. Họ tên thành viên Hội đồng chấm điểm (người chấm): -----------------------------------------------------------------------------------  

6. Thành viên Hội đồng căn cứ vào chất lượng, nội dung buổi bảo vệ tốt nghiệp và tham khảo 

quyển đồ án/khóa luận tốt nghiệp của sinh viên để cho điểm theo thang điểm sau: 

Nội dung, tiêu chí đánh giá Thang điểm Điểm đánh giá Ghi chú 

1. Phần báo cáo 80%   

- Trình bày tốt (slide báo cáo tốt , trình bày 

rõ ràng, đúng thời gian quy định) 

15%   

- Nội dung thực hiện đề tài đạt yêu cầu đặt 

ra, có tính khoa học. 

25%   

- Phương pháp nghiên cứu thực hiện tốt, 

kết quả nghiên cứu được trình bày tốt. 

20%   

- Kết quả đề tài đóng góp về lý luận, hoặc thực 

tiễn; mô hình/prototype hoạt động tốt 

10%   

- Đề tài mới, hoặc phương pháp thực hiện 

có tính sáng tạo. 

10%   

2. Phần trả lời câu hỏi 20%   

- Hiểu đúng các câu hỏi, trả lời tập trung 

vào vấn đề đặt ra, không lạc đề. 

10%   

- Trả lời đúng các câu hỏi, thể hiện có kiến 

thức tốt. 

10%   

Tổng cộng 100%   

Điểm chấm (thang điểm 10)    

7. Thành viên hội đồng góp ý và đề nghị các nội dung cần chỉnh sửa trong đồ án (nếu có): 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm ______ 

 Thành viên Hội đồng ký và ghi rõ họ tên 

Mẫu 04.02 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

KHOA DESIN  

PHIẾU CHẤM ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP_BẢO VỆ CHÍNH THỨC 
dành cho Thành viên Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp Khoa Design 

1. Họ tên thành viên Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp cuối khóa (người chấm): --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp chuyên ngành:  --------------------------------------------------------------------------- Ngày bảo vệ:  ---------------------------------------  

3. Thành viên Hội đồng căn cứ vào chất lượng, nội dung buổi bảo vệ tốt nghiệp và tham khảo quyển đồ án/khóa luận tốt nghiệp của sinh viên để cho điểm 

theo tiêu chí và thang điểm sau: 

STT MSSV HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI 

Tiêu chí đánh giá (điểm từng tiêu chí trên thang điểm 10) 

Ghi  

chú 

Tính  

độc đáo 

Tính  

ứng dụng 

Hồ sơ  

thiết kế 

Thuyết 

trình 

Tổng  

điểm 

1,0 điểm 2,0 điểm 5,0 điểm 2,0 điểm 10,0 điểm 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

           

           

           

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm ______ 

 Thành viên Hội đồng ký và ghi rõ họ tên 
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Trung 

bình

20% 20% 60% 100%

[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

TP. Hồ Chí Minh, ngày ______ tháng ______ năm ______

Chủ tịch Hội đồng ký và ghi rõ họ tên

TP. Hồ Chí Minh, ngày ______ tháng ______ năm ______

Thư ký Hội đồng ký và ghi rõ họ tên

MSSV Họ tên
UVHĐ

01

Lớp
UVHĐ

02

UVHĐ

03

UVHĐ

04

UVHĐ

05

Ghi 

chú

Điểm 

tổng 

kết

Điểm Hội đồng bảo vệ tốt nghiệpĐiểm 

phản 

biện

Điểm 

hướng 

dẫn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

NGÀNH:________________________________

CHUYÊN NGÀNH:________________________________

PHIẾU CHẤM ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 (2020 - 2021)
BẢNG GHI ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC

HỘI ĐỒNG 01

Số
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Trung 

bình

20% 10% 20% 50% 100%

[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Ghi chú: Điểm chấm theo Thang điểm 10 (mười)
Cột 06: Ghi điểm chấm của giảng viên hướng dẫn: Mục 3.4 trong quy trình;
Cột 07: Ghi điểm chấm của giảng viên phản biện chấm quyển đồ án tốt nghiệp = Điểm của quyển đồ án: Mục 3.5 trong quy trình;
Cột 08: Ghi điểm chấm của hội đồng chấm sơ khảo: Mục 3.6 trong quy trình;
Cột 14: Ghi điểm trung bình của các cột (09); (10); (11); (12); và (13).
Cột 15: Ghi điểm tổng kết môn học Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh, ngày ______ tháng ______ năm ______ TP. Hồ Chí Minh, ngày ______ tháng ______ năm ______
Thư ký Hội đồng ký và ghi rõ họ tên Chủ tịch Hội đồng ký và ghi rõ họ tên

Điểm 

sơ 

khảo

Điểm Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp Điểm 

tổng 

kết
Ghi 

chúUVHĐ

01

UVHĐ

02

UVHĐ

03

UVHĐ

04

UVHĐ

05

Điểm 

phản 

biệnSố MSSV Họ tên Lớp

Điểm 

hướng 

dẫn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHIẾU CHẤM ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 (2020 - 2021)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN BIÊN BẢN GHI ĐIỂM THÀNH PHẦN VÀ ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC

HỘI ĐỒNG 01
NGÀNH: THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH:________________________________

Mẫu 05.02


