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Đơn vị:  ............................................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THỰC TẬP 

 

Sinh viên:  .................................................................  Mã số sinh viên: ..........................                   

Khoa:  ............................................. Trường:  ..................................................................  

Đã hoàn thành đợt thực tập tại Đơn vị từ:  ................................ đến:  .............................  

Bộ phận thực tập:  ............................................................................................................  

Vị trí thực tập:  .................................................................................................................  

Bảng nhận xét: 

TT Tiêu chí đánh giá Tốt Khá Trung bình Kém 

1 Hiểu và ứng dụng kiến thức về tính toán và 

khoa học cơ bản 
□ □ □ □ 

2 Khả năng ứng dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở 

vào thực tiễn (vẽ kỹ thuật, cơ học, …) 
□ □ □ □ 

3 Khả năng ứng dụng kỹ thuật, công cụ vào 

thiết kế  
□ □ □ □ 

4 Khả năng ứng dụng kiến thức, công cụ và 

phần mềm chuyên ngành trong chế tạo  
□ □ □ □ 

5 Nhận biết vấn đề kỹ thuật  □ □ □ □ 
5 Phân tích nhu cầu các bên liên quan cho các 

giải pháp kỹ thuật 
□ □ □ □ 

6 Phân tích là lựa chọn giải pháp cho các vấn 

đề kỹ thuật 
□ □ □ □ 

7 Đề xuất và thiết kế hoặc mô phỏng các giải 

pháp kỹ thuật 
□ □ □ □ 

8 Triển khai thực hiện giải pháp kỹ thuật □ □ □ □ 
9 Chế tạo mẫu hay lập trình điều khiển các 

tính năng của hệ thống 
□ □ □ □ 

10 Suy nghĩ có hệ thống trong xây dựng tiêu 

chí đánh giá khi phân tích ưu nhược điểm 

các giải pháp kỹ thuật 

□ □ □ □ 
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11 Hướng dẫn và lập qui trình vận hành hệ 

thống 
□ □ □ □ 

12 Kỹ năng tìm kiếm thông tin để lập kế hoạch 

làm việc 
□ □ □ □ 

13 Kỹ năng và thái độ làm việc chuyên nghiệp □ □ □ □ 
14 Năng lực làm việc nhóm, có trách nhiệm và 

tinh thần hợp tác chia sẻ khi làm việc nhóm 
□ □ □ □ 

15 Khả năng viết báo cáo kỹ thuật □ □ □ □ 
16 Khả năng trình bày một báo cáo kỹ thuật 

bằng sơ đồ, bản vẽ hay thuyết trình trong 

nhóm 

□ □ □ □ 

17 Khả năng giao tiếp hoặc đọc tài liệu tiếng 

Anh 
□ □ □ □ 

18 Hiểu biết tổng quan về những vấn đề chung 

của lĩnh vực làm việc, những công nghệ mới 

hay xu hướng 

□ □ □ □ 

19 Hiểu biết bối cảnh kinh tế và ngành mà 

doanh nghiệp đang hoạt động 
□ □ □ □ 

20 Tác phong và việc chấp hành qui định 

chung khi thực tập tại doanh nghiệp. 
□ □ □ □ 

Nhận xét chung:  ..............................................................................................................  

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

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

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

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

Điểm đánh giá quá trình thực tập:  .......... /10 

 

Xác nhận của Đơn vị 

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu) 

Ngày …… tháng ….. năm ……… 

(Người hướng dẫn thực tập tại đơn vị ký tên) 

 


