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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 

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

Hội đồng KHCN nghiệm thu kết quả đề tài 
NCKH SV cấp trường 

 

 

PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU 
ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC … 

Họ và tên người nhận xét:   
Chức danh khoa học, chức vụ:  
Địa chỉ cơ quan: Trường Đại học Phú Xuân  Điện thoại:  
Tên đề tài:  
Chủ nhiệm đề tài:      GVHD:  
 

Ý kiến nhận xét 
 
1. Tổng quan đề tài, lý do chọn đề tài: 
………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 
2. Mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu: 
………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 
3.Nội dung khoa học: 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
4. Trình bày công trình (bố cục, diễn đạt, sơ đồ, hình vẽ, hình thức ...) 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
5. Ý nghĩa thực tiễn (đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc 
phòng…) 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 



15.21-BM/NCKH/PXU                                            Lần ban hành/sửa đổi: 1/0 

Chấm điểm công trình 

(Đề nghị cho điểm theo các nội dung nhận xét trên; 

 tổng số tối đa 100 điểm, từng phần cho điểm đến 01 điểm) 

 

Nội dung đánh giá Điểm đánh giá 

1. Tổng quan đề tài, lý do nghiên cứu (tối đa: 5đ)  

2. Mục tiêu nghiên cứu (tối đa: 15đ)  

3. Phương pháp nghiên cứu (tối đa 15 điểm):  

4. Nội dung khoa học (tối đa 40 điểm):  

5. Trình bày công trình (tối đa 10 điểm):  

6. Ý nghĩa thực tiễn (tối đa 15 điểm):  

TỔNG ĐIỂM:  

XẾP LOẠI:  

 

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.  

 

Huế, ngày    tháng    năm  

Người nhận xét 

(Ký, ghi rõ họ và  tên) 

 

 


