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Trọng
Tiêu chí
số
đánh giá
(%)

Thái độ,
tinh thần,
tác
phong
làm việc

Kết quả
nghiên
cứu

Kiến
thức
chuyên
môn

25

50

25

Mô tả m c độ chất lượng

10 - 9
Thực
hiện
thí
nghiệm rất nghiêm
túc, có trách nhiệm
cao; tích cực, chủ
động trong công
việc; có tương tác,
giao tiếp thường
xuyên với GVHD;
luôn sẵn sàng chia sẻ
và giúp đỡ bạn bè
cùng nhóm
Đầy đủ, chính xác,
có tính khoa học,
đáp ứng đáp ứng
trên 90% yêu cầu về
nội dung
Có th thực hiện
được trên 90% nội
dung của thí nghiệm;
có khả năng làm việc
độc lập; chủ động,
chịu khó đặt câu h i
các vấn đề liên quan
đến khóa luận; biết
xử lý, tổng hợp,
phân tích và thảo
luận kết quả thí
nghiệm; tất cả lập
luận có căn cứ, được
trình bày và giải
thích rõ ràng, chi tiết

Không

Khá

Trung bình

8-7
Thực hiện thí
nghiệm
khá
nghiêm túc, có
trách nhiệm; tích
cực, chủ động
trong công việc;
có tương tác, giao
tiếp với GVHD;
thỉnh thoảng chia
sẻ và giúp đỡ bạn
bè cùng nhóm
Đầy đủ, có tính
khoa học, có th
có một vài sai sót
nh , đáp ứng 89% yêu cầu về
nội dung
Thực hiện được
70-89% nội dung
thí nghiệm; có
khả năng làm việc
độc lập; thỉnh
thoảng đặt câu h i
các vấn đề liên
quan đến khóa
luận; biết xử lý,
tổng hợp và phân
tích kết quả thí
nghiệm; đa số lập
luận có căn cứ,
được trình bày và
giải thích rõ ràng

6-4
Thực hiện thí
nghiệm nghiêm
túc, có trách
nhiệm; ít chủ
động trong công
việc; ít tương tác,
giao tiếp với
GVHD; ít chia sẻ
và giúp đỡ bạn
bè cùng nhóm

<4
Thực
hiện
thí
nghiệm
không
nghiêm túc, thiếu
trách nhiệm; luôn
bị động trong công
việc; không tương
tác, giao tiếp với
GVHD; không chia
sẻ và giúp đỡ bạn
bè cùng nhóm

Đầy đủ, có tính
khoa học nhưng
có khá nhiều sai
sót, đáp ứng 5 69% yêu cầu về
nội dung
Thực hiện được
50-69% nội dung
thí nghiệm; hầu
như không đặt
câu h i các vấn
đề liên quan đến
khóa luận; biết xử
lý và tổng hợp số
liệu, nhưng hạn
chế trong phân
tích và thảo luận
kết quả; một số
lập luận có căn
cứ, được trình bày
và giải thích
tương đối rõ ràng

Không đầy đủ,
thiếu tính khoa học
và có nhiều sai sót
nghiêm trọng, đáp
ứng ít hơn 5 % yêu
cầu về nội dung
Thực hiện dưới
50% nội dung thí
nghiệm; hoán toàn
không đặt câu h i
các vấn đề liên
quan đến khóa
luận; chưa biết xử
lý, tổng hợp, phân
tích và thảo luận
kết quả; đa số lập
luận chưa có căn
cứ, được trình bày
và giải mang tính
chủ quan

Duyệt rubric
(Đã ký)

Người soạn rubric
(Đã ký)

TS. Nguyễn Duy Năng

TS. Trần Văn Thịnh

