Phụ lục 12 –SĐH
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ
1. Nội dung luận văn phải thể hiện được các kiến thức về lý thuyết và thực
hành trong lĩnh vực chuyên môn, phương pháp giải quyết vấn đề đặt ra. Các kết
quả của luận văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng phương pháp nghiên
cứu và những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập để giải quyết
những vấn đề đặt ra của đề tài và những lập luận cho kết quả nghiên cứu đó:
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN
TT Nội dung
1
Đề tài không trùng lặp với các luận văn, luận án, công trình khoa học
đã công bố
2
Bố cục, hình thức trình bày, diễn đạt đảm bảo tính khoa học , trích dẫn
tài liệu tham khảo đúng quy định.
3
Phương pháp nghiên cứu phù hợp với ngành khoa học và nội dung luận
văn, hiện đại, tối ưu…
4
Nội dung luận văn phù hợp với tên đề tài luận văn và phải phù hợp với
chuyên ngành đào tạo của học viên
5
Các số liệu được xử lý, phân tích công phu, nghiêm túc và có độ tin cậy
cao
6
Kết quả nghiên cứu mang tính mới về lý luận, đề xuất được giải pháp
hợp lý
7
Nội dung đề tài mang tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn
8
Có bài báo liên quan đến đề tài sẽ được đánh giá cao
9
Nắm được vấn đề nghiên cứu thể hiện qua luận văn và bảo vệ kết quả
nghiên cứu trước Hội đồng.
2. Điểm chấm luận văn của từng thành viên theo thang điểm 10, lẻ đến 0.5
điểm. Điểm luận văn là điểm trung bình cộng điểm chấm của các thành viên
Hội đồng chấm luận văn có mặt và lấy đến một chữ số thập phân; Luận văn
không đạt yêu cầu khi điểm trung bình của Hội đồng chấm luận văn dưới 5,5
điểm. Học viên bảo vệ luận văn không đạt yêu cầu được sửa chữa để bảo vệ lần
hai.

