
Mẫu số 13-ĐTKHSV 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: 

                                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      
năm 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU  
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 

1. Tên đề tài, mã số:  
2. Sinh viên thực hiện:      Lớp/ Khoa: 
3. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm):  
4. Ngày họp:     
5. Địa điểm:     
6. Thành viên của hội đồng: Tổng số:         có mặt:         vắng mặt: 
7. Khách mời dự: 
8. Tổng số điểm :                          
9. Tổng số đầu điểm:                
10. Điểm trung bình ban đầu: 
11. Tổng số đầu điểm:          trong đó: - hợp lệ:                - không hợp lệ: 
12. Tổng số điểm hợp lệ: 
13. Điểm trung bình cuối cùng:  
14. Kết luận và kiến nghị của hội đồng: 

- Đánh giá về tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục tiêu đề tài, 
phương pháp nghiên cứu, nội dung khoa học: 

- Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng: 
- Các nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh: 
- Kiến nghị về khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài: 
- Kiến nghị về khả năng phát triển của đề tài: 

15.  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. 

- Điểm của thành viên hội đồng chênh lệch > 15 điểm so với điểm trung bình ban đầu 
coi là điểm không hợp lệ và không được tính vào tổng số điểm hợp lệ. 

Chủ tịch hội đồng 
(Ký, họ tên) 

Thư ký hội đồng 
(Ký, họ tên) 

 

 

  


