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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 

 
Hội đồng KHCN nghiệm thu kết quả đề 

tài NCKH cấp trường 

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

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CBGV CẤP TRƯỜNG 

 

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

Chủ nhiệm đề tài: 

…………………………………………………………………………………………. 

Họ và tên người đánh giá:  ..............................................................................................  

Đơn vị công tác:  .............................................................................................................  

Chức danh trong hội đồng: ..............................................................................................  

Đánh giá nội dung đăng ký 

Ghi chú: Đề tài được xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng) ở mức xuất sắc: từ 90 

điểm trở lên; mức tốt: từ 80 điểm đến dưới 90 điểm; mức khá: từ 70 điểm đến dưới 80 

điểm; mức đạt: từ 50 điểm đến dưới 70 điểm và không đạt: dưới 50 điểm. 

 

STT Nội dung đánh giá 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh 

giá 

1 

Sự cần thiết của đề tài về chuyên môn và đào tạo (đề tài theo 

đơn đặt hàng hoặc theo nhiệm vụ của nhà Trường đạt điểm 

tuyệt đối). 

20 

 

2 Tính mới và sáng tạo của đề tài. 10  

3 
Mục tiêu nghiên cứu (rõ ràng, khả thi, phù hợp với vấn đề cần 

giải quyết). 
10 
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STT Nội dung đánh giá 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh 

giá 

4 
Mức độ phù hợp của nội dung nghiên cứu (tính logic và phù 

hợp của các nội dung so với mục tiêu đã đặt ra). 

 

15 
 

5 
Phương pháp nghiên cứu (đầy đủ và phù hợp để đạt mục tiêu 

nghiên cứu). 
10 

 

6 
Sản phẩm nghiên cứu (đầy đủ và hợp lý so với mục tiêu và nội 

dung nghiên cứu). 
15 

 

7 
Khả năng triển khai ứng dụng của đề tài vào đào tạo và thực 

tiễn. 
20 

 

 
Tổng điểm 100  

 

Ý kiến khác.................................................................................................................. 

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

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

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

 

       Huế, ngày     tháng     năm 2022 

             Thành viên Hội đồng 

            ( Ký tên) 

 

 


