Mẫu số 6
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …..

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG TÀI LIỆU
1. Họ và tên thành viên Hội đồng: .................................................................................
2. Đơn vị công tác: .........................................................................................................
3. Tên tài liệu: ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Chủ biên: ....................................................................................................................
5. Quyết định thành lập Hội đồng số:……….…………ngày .… tháng …. năm ….
6. Thời gian:

ngày

tháng

năm

7. Địa điểm:....................................................................................................................
8. Đánh giá của thành viên Hội đồng theo các tiêu chuẩn sau:
TT

Các tiêu chuẩn đánh giá

Điểm tối
đa

1

Tài liệu cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ
năng, thái độ quy định trong chương trình đào tạo đối
với các môn học.

20

2

Nội dung tài liệu phù hợp mục tiêu chương trình đào
tạo và chuẩn đầu ra đã ban hành.

15

3

Khối lượng kiến thức của tài liệu phù hợp với mục
tiêu môn học, thời lượng giảng dạy và trình độ người
học.

30

4

Kiến thức trong tài liệu được trình bày khoa học,
logic, đảm bảo tính thực tiễn.

15

5

Hình thức và cấu trúc của tài liệu đảm bảo tính đồng
bộ.

10

6

Những nội dung được trích dẫn trong tài liệu tham
khảo để biên soạn tài liệu có nguồn gốc và chú thích
rõ ràng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và quyền tác giả
theo quy định hiện hành.

10

Cộng

100

Điểm đánh
giá

9. Ý kiến khác và kiến nghị (nếu có): ............................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
10. Đánh giá, nghiệm thu tài liệu: ...................................................................................

Ghi chú: Đánh giá, nghiệm thu tài liệu theo các mức Xuất sắc: 95÷100 điểm; Tốt: 85÷94
điểm; Khá: 70÷84 điểm; Đạt: 50÷69 điểm; Không đạt: < 50 điểm.
Thành viên Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)

