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BẢNG ĐÁNH GIÁ CỦA GVHD
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BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BÁO CÁO DỰ ÁN CỦA GVHD

TÊN SINH VIÊN: _____________________MSSV: ___________ LỚP: ___________
ĐƠN VỊ THỰC TẬP: _____________________________________________________

TIÊU CHÍ
TIÊU CHÍ 1: TƯƠNG TÁC DOANH NGHIỆP QUA WEBBINAR
SV tham gia tối thiểu 2 (hai) webminar (có điểm danh) từ chuyên gia/lãnh đạo của
các DN do Khoa KQM tổ chức theo kế hoạch đã công bố (yêu cầu ít nhất 1 buổi
tại Tuần 2 và 1 buổi tại Tuần 4).
TIÊU CHÍ 2: NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Nội dung
(hiểu biết về dự án tốt, nội dung mang tính thực tiễn cao, phù hợp với
chương trính đào tạo, tính logic, tính đầy đủ, tính sáng tạo trong xác định
vấn đề hoặc xây dựng giải pháp…)
2. Kỹ năng nghiên cứu độc lập
(tìm kiếm tài liệu đầy đủ và phù hợp, phân tích/đánh giá thông tin, phương
pháp nghiên cứu phù hợp, hoàn thành bám sát tiến độ kế hoạch…)
3. Kỹ năng giải quyết vấn đề
(xác định vấn đề chính xác, xây dựng cơ sở đề xuất phù hợp với chuyên
môn, xây dựng và chi tiết hóa bộ giải pháp hoặc kế hoạch dự án mang tính
thực tiễn và khả thi…)
4. Hình thức trình bày
(văn phong rõ ràng, súc tích, không có lỗi ngữ pháp, văn phạm,trình bày theo
đúng quy định….)
5. Thái độ, hành vi
(chuyên nghiệp, trung thực, cầu tiến, quản trị thời gian, chủ động, tích
cực…)
TIÊU CHÍ 3: THUYẾT TRÌNH DỰ ÁN
SV thực hiện bài thuyết trình về nội dung dự án trong tối đa 10 phút (có
slide/poster minh họa) và trả lời các câu hỏi (nếu có) của Hội đồng (gồm GVHD
và 1 GV khác thuộc Khoa KQM).
1. Nội dung thuyết trình
2. Hình thức và phong cách thuyết trình
3. Q&A
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