
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 
KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  

 
MÔ TẢ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP  

 

STT Tiêu chí Tiêu chí cụ 
thể Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm dưới 5 

1 

Hình 
thức báo 

cáo 
(15%) 

Trình bày Thực hiện đúng tất cả các yêu cầu về trình 
bày của Khoa. (1 lỗi: 9 điểm) Có 2-3 loại lỗi trình bày khác nhau. Có 4-5 loại lỗi trình bày khác nhau. Có trên 6 loại lỗi trình bày khác nhau 

Chính tả Không có lỗi (2 lỗi khác nhau trừ 1 điểm) Có 3-6 lỗi khác nhau Có 7-10 lỗi khác nhau Có từ 11 lỗi trở 

Văn 
phong Văn phong mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu. Văn phong mạch lạc, rõ ràng. 

Văn phong không thật mạch lạc, rõ 
ràng, và gây khó khăn cho người đọc 

hiểu vấn đề. 

Văn phong không mạch lạc, rõ ràng, 
và gây nhiều khó khăn cho người đọc 

hiểu vấn đề. 

2 
Kết cấu 
báo cáo 
(10%) 

Bố cục 
hợp lý 

Phân bổ rất hợp lý số trang giữa các 
chương. 

Phân bổ hợp lý số trang giữa các 
chương. 

Phân bổ chưa thật hợp lý số trang 
giữa các chương 

Phân bổ không hợp lý số trang giữa 
các chương 

Tính logic Có tính hệ thống và liên kết cao giữa các 
nội dung trong báo cáo 

Có tính hệ thống và liên kết giữa các 
nội dung trong báo cáo 

Tính hệ thống và liên kết giữa các nội 
dung trong báo cáo thấp 

Không có tính hệ thống và liên kết 
giữa các nội dung trong báo cáo (hoặc 

rất thấp) 
Tên báo 
cáo, đề 

mục: 

Tên báo cáo, tên các mục ngắn gọn, súc 
tích và phản ánh đúng nội dung. Theo đánh giá của giảng viên Theo đánh giá của giảng viên 

Tên báo cáo, tên các mục dài dòng, 
khó hiểu và không phản ánh đúng nội 

dung 

3 

Nội dung 
báo cáo 
(45%) 

 

 
Số liệu: 

Số liệu phong phú, cập nhật, thích hợp cho 
nội dung báo cáo 

Có số liệu tương đối đầy đủ, thích 
hợp nhưng chưa giải thích hoàn 

toàn nội dung báo cáo 
Ít số liệu thích hợp cho báo cáo Hầu như không có số liệu thích hợp 

cho nội dung báo cáo. 

Phân tích: 
Phân tích, lập luận sắc sảo, có cơ sở rõ 

ràng, tin cậy. 
 

Phân tích, lập luận có cơ sở rõ ràng, 
tin cậy. 

Phân tích, lập luận có cơ sở chưa thật 
rõ ràng, tin cậy và mang tính chủ 

quan. 

Phân tích, lập luận không có cơ sở rõ 
ràng, tin cậy. 

4 

Thái độ 
của sinh 

viên 
(10%) 

 

-Sinh viên gặp gỡ GVHD 4 lần trở lên. 
- Tích cực trao đổi các vấn đề về thực tập 

tốt nghiệp. 
- Chấp hành tốt các yêu cầu của giảng viên. 

- Sinh viên gặp gỡ GVHD 4 lần trở 
lên. 

- Có trao đổi các vấn đề về thực tập 
tốt nghiệp. 

- Chấp hành các yêu cầu của giảng 
viên. 

- Sinh viên gặp gỡ GVHD 4 lần trở lên. 
- Ít trao đổi các vấn đề về thực tập tốt 

nghiệp. 
- Chấp hành các yêu cầu của giảng 

viên. 

Sinh viên gặp gỡ GVHD không đủ 4 
lần (không xét tiêu chí khác). 

Không trao đổi các vấn đề về thực tập 
tốt nghiệp 

-Chấp hành không tốt các yêu cầu của 
giảng viên. 

5 

Tính 
mới, tính 
sáng tạo 

(10%) 
 

Ý tưởng 
mới, độc 
đáo 

Có ý tưởng mới, độc đáo, có tính thực tế 
cao Có ý tưởng mới và có tính thực tế Có ý tưởng mới Chưa có ý tưởng mới 

 
                                                                                   TP. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 01 năm 2015  

Trưởng Khoa 
 
 

                          Huỳnh Thị Thúy Giang      


