
       UBND TỈNH PHÚ THỌ                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                                                               

Phú Thọ, ngày 12 tháng 6  năm 2013 

QUY TRÌNH 

Tổ chức đánh giá Khóa luận tốt nghiệp 

Đại học chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ. 
(kèm theo Quyết định số:377 /QĐ-ĐHHV-ĐT,  ngày 12 tháng 6 năm 2013  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương) 
 

         

Stt Nội dung công việc Trách nhiệm 
Biểu mẫu/ 

Sản phẩm 
Thời hạn 

1 

Bước 1: Chuẩn bị 

- Giảng viên hướng dẫn (GVHD) nhận 

xét, đề nghị khóa luận tốt nghiệp được 

chấm và không được chấm, sau đó gửi 

về khoa.  

- Các Khoa lập danh sách: Giảng viên 

chấm, sinh viên đủ điều kiện được chấm 

Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và kế 

hoạch chấm KLTN sau đó nộp về 

phòng Đào tạo. 

 

 

- GVHD 

- Các khoa 

- Phòng Đào tạo 

 

- BM01/ĐT 

 

Bản nhận xét 

của GVHD 

- BM02/ĐT  

Danh sách GV 

chấm KLTN 

- Danh sách 

Khóa luận, kế 

hoạch chấm 

KLTN 

- Quyết định 

2 tuần trước khi 

tổ chức chấm 

Khóa luận tốt 

nghiệp 

- Ban hành Quyết định và tổ chức chấm 

khóa luận tốt nghiệp. 

Trước khi chấm 

KLTN 5 ngày 

2 

Bước 2: Chấm KLTN 

- Khoa gửi Khóa luận đến các giảng 

viên (GV) chấm KLTN 

 

- Các Khoa 

- GV chấm 

- P.Thanh tra  

 

BM03/ĐT 

Phiếu chấm 

KLTN 

3 ngày trước khi 

tổ chức chấm 

KLTN 

- Khoa tổ chức chấm Khóa luận công 

khai:  

+ Sinh viên trình bày tóm tắt Khóa luận 

trước các giảng viên chấm (thời gian từ 

5 đến 10 phút) 

+ Các giảng viên chấm Khóa luận nhận 

xét và đặt câu hỏi 

+ Sinh viên trả lời câu hỏi 

+ Giảng viên đánh giá và chấm  điểm vào 

phiếu chấm, xác nhận vào biên bản và gửi 

về Khoa ngay sau khi chấm xong. 

Theo kế hoạch 

được duyệt 

3 

Bước 3: Công bố kết quả chấm Khóa 

luận tốt nghiệp 

- Khoa hoàn thành biên bản chấm 

khóa luận, bảng tổng hợp gửi về 

phòng Đào tạo 

 

- Các Khoa 

- Phòng Đào tạo 

 

- BM4/ĐT 

Biên bản chấm 

KLTN 

- BM5/ĐT Bảng 

tổng hợp kết quả 

chấm KLTN 

 

Ngay sau khi 

chấm xong 

 

- Nhà trường ra Quyết định công nhận 

kết quả chấm Khóa luận và công bố 

công khai 

 Chậm nhất 1 tuần 

sau khi tổ chức 

chấm KLTN 



Lưu ý: 

- Điểm đánh giá Khóa luận thực hiện theo Điều 30 Quy chế đào tạo ĐH,CĐ hệ 

chính quy theo học chế tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 377/QĐ - ĐHHV - ĐT 

ngày 12/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương) 

- Các thành viên chấm Khóa luận tốt nghiệp là giảng viên của trường hoặc giảng 

viên mời (nhưng phải đảm bảo có trình độ từ thạc sĩ trở lên và có chuyên ngành đào tạo 

phù hợp với nội dung nghiên cứu của sinh viên). Trường hợp đặc biệt, do Hiệu trưởng 

xem xét quyết định.   

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 

             (đã ký) 

 

                 PGS.TS Cao Văn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 
KHOA ……………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BẢN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

(GVHD nộp Bản nhận xét này về Văn phòng Khoa) 
 

1. Họ và tên sinh viên làm KLTN: 

……………………………………………. MSSV: ………………… Lớp:  .................  

Ngành: ……………………………………………………………………………….....  

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

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

3. Tổng quát về KLTN: 

Số trang:   .......................  Số chương:   ........................................  

Số bảng số liệu:   .......................  Số hình vẽ:   ........................................  

Thông tin khác   .....................................................................................................   

4. Nhận xét: 

a) Về tinh thần, thái độ làm việc của sinh viên: 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

b) Những kết quả đạt được của KLTN: 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

c) Những hạn chế của KLTN: 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

5. Đề nghị: 

      Được nộp KLTN để chấm                                   Không được nộp KLTN  

 Phú Thọ, ngày … tháng … năm ………. 

Giảng viên hướng dẫn 

 
 

 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

BM01/ĐT 



 

       TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

PHIẾU CHẤM  
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐH KHÓA 2011 - 2015 HỆ CHÍNH QUY 

                                      NGÀNH:………………………………………… 
 

- Tên khóa luận:…………………………………………………………………............................ 

............................................................................................................................................... 

- Họ và tên sinh viên:……………………………..Lớp:…………………………………………... 

- Họ và tên giảng viên hướng dẫn:………………………………………………………………... 

- Họ và tên giảng viên chấm:………………………………………………………………………  

NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 
 

Stt Nội dung Yêu cầu cần đạt được 
Điểm 

tối đa 
Nhận xét 

Điểm 

chấm 

của GV 

1 

K
hó

a 
lu

ận
 c

ủ
a 

si
nh

 v
iê

n
 

a, Bố cục, hình 

thức, tài liệu 

tham khảo 

- Bố cục chặt chẽ 

- Trình bày đúng quy cách, không 

lỗi chính tả 

- Trích tài liệu tham khảo trung thực 

1  

 

b, Phương pháp Phù hợp với đối tượng nghiên cứu 1  
 

c, Nội dung 

- Làm rõ được mục tiêu nghiên cứu 

- Phù hợp với tên đề tài 

- Có tính khoa học, trung thực 

2  

 

d, Kết quả 

nghiên cứu 

- Kết quả thu được đáp ứng mục 

tiêu đề ra 

- Phân tích và xử lý kết quả 

- Thảo luận, đánh giá kết quả 

3  

 

2 
Trình bày của sinh viên tại buổi chấm Khóa luận tốt 

nghiệp 
1  

 

3 Sinh viên trả lời câu hỏi 2   

Tổng 10   
   

Tổng điểm:…………...... 
Xếp loại:……………….. 
                                                                                  Phú Thọ, ngày       tháng      năm 2015 
                                                                                                 Giảng viên chấm 
                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên) 
 

BM03/ĐT 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 
KHOA:………………………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH 

GIẢNG VIÊN CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

  Khóa:………………………Năm học:………………………. 

 Ngành:……………………………………………….. 

Stt MSSV Họ và tên Tên Khóa luận Giảng viên Chấm KLTN Thời gian Địa điểm 

1 

   1.    

2. 

3. 

2       

3       

.       

Phú Thọ, ngày       tháng      năm 201 

HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

BM02/ĐT 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 
KHOA:………………………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

 CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 Khóa:………………………Năm học:………………………. 

 Ngành:……………………………………………….. 

Stt MSSV 
Họ và tên 

 sinh viên 

Điểm 

GV chấm 1 

Điểm 

GV chấm 2 

Điểm  

GV chấm 3 

Điểm tổng hợp 
Ghi chú 

Bằng số Bằng chữ 

1         

2         

.         

Phú Thọ, ngày       tháng      năm 201 

                                                                                                                                                        TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

 

BM05/ĐT 



       TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TN              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Phú Thọ, ngày     tháng      năm 2014 
 

BIÊN BẢN CHẤM  

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

 

I. Thông tin chung 

- Họ và tên sinh viên:………………………………………………………………………. 

- Mã số sinh viên:…………………………………Lớp: ………………………………….. 

- Tên đề tài:………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

II. Điểm của các giảng viên chấm  

Stt Họ tên giảng viên  
GV 

chấm 

Điểm 

Chấm 

Điểm  

thống nhất 
Ghi chú 

1  1    

2  2  

3  3  
 

  
                  TRƯỞNG KHOA 
 

Giảng viên chấm 
(ký ghi rõ họ tên) 

1.  

2. 

3. 

 

BM04/ĐT 


