TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP. HCM
KHOA QUY HOẠCH

THÔNG BÁO
V/v Kiểm tra giữa kỳ đồ án tốt nghiệp đợt tháng 03/2022
Ngành Kiến trúc cảnh quan
I. Mục tiêu:
- Sinh viên nắm rõ và hệ thống các nội dung đã thực hiện giai đoạn chính;
- Giảng viên xem xét và tiếp tục hướng dẫn cho sinh viên trong giai đoạn còn lại;
- Khoa nắm bắt tình hình thực hiện đồ án tốt nghiệp.
II. Thời gian: 8:00 - 11:00 ngày thứ hai 17/05/2022
III. Địa điểm: thông báo sau
IV. Tiểu ban chấm: gồm 5 tiểu ban, mỗi tiểu ban 11 sinh viên
V. Trình bày
1. Yêu cầu về thành phần hồ sơ đồ án
STT
Thành phần hồ sơ
Ghi chú
A
Tập Thuyết minh – Bản vẽ khổ A3
Nội dung bắt buộc
1
Giới thiệu về khu đất (khoảng 250 từ): mô tả vị trí địa
Sinh viên cần dàn trang
lý, diện tích (ha), khách hàng hoặc nhà đầu tư, cơ sở
theo khổ giấy quy định
pháp lý, quyền sở hữu, yêu cầu quy hoạch, đề xuất phát (không chấp nhận bản
triển hoặc thay đổi..., có sơ đồ vị trí khu đất và các sơ đồ vẽ riêng lẻ).
pháp lý liên hệ kèm theo
Tập thuyết minh bản
2
Các sơ đồ phân tích bối cảnh, lịch sử hình thành khu vẽ A3 cần có cả nội
dung bằng hình ảnh,
đất, liên hệ vùng vị trí khu đất
bản vẽ và văn viết
Các dự án, đề xuất đã có liên quan đến khu đất
(thuyết minh), trình
3
Xây dựng mục tiêu thiết kế kiến trúc cảnh quan
bày chỉn chu, đầy đủ
(KTCQ) cho khu đất
tên bản vẽ, tỷ lệ…
4
Các sơ đồ, hình ảnh, phân tích hiện trạng khu đất
Tập thuyết minh bản
theo mục tiêu thiết kế: theo Phụ lục đề Đồ án Tốt
vẽ A3 không cần đóng
nghiệp đối với mỗi thể loại đề tài
tập, nhưng cần đánh số
5
Các cơ sở khoa học của đồ án (về pháp lý, lý thuyết,
trang theo thứ tự.
thực tiễn)
6

B

Thiết kế KTCQ tổng thể: theo Phụ lục đề Đồ án Tốt
nghiệp đối với mỗi thể loại đề tài, riêng các phối cảnh,
tiểu cảnh, mặt đứng, khung hướng dẫn thiết kế KTCQ,
giải pháp về hạ tầng chưa bắt buộc ở giai đoạn này.
Bản vẽ khổ 800x1000

1

In fit bản vẽ từ khổ
800x1000 vào khổ A1,
cần đảm bảo đọc được
chữ số.
Lưu ý cần hạn chế tối
đa việc cắt chữ hoặc
hình, bản vẽ. Tỷ lệ in
có thể khác tỷ lệ nghiên

7

Mặt bằng KTCQ tổng thể
1 Mặt cắt KTCQ tổng thể
(Tỷ lệ do SV và GVHD chọn, tham khảo Phụ lục đề Đồ
án Tốt nghiệp)

8

Các bản đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng khu
vực nghiên cứu, thiết kế
Các sơ đồ ý tưởng về thiết kế KTCQ tổng thể, giải pháp
hạ tầng cho khu vực
Các bản vẽ mặt đứng, mặt cắt khác thể hiện ý tưởng
thiết kế KTCQ tổng thể
Khung hướng dẫn thiết kế KTCQ toàn khu vực
Phối cảnh tổng thể, các tiểu cảnh, mô hình

cứu thể hiện, cần có tỷ
lệ xích.
Nội dung bắt buộc
Thể hiện ở mức độ
trình bày các ý tưởng
thiết kế không gian
KTCQ chung.
Nội dung không bắt
buộc

2. Thời gian chấm: 15’/sv
- Sinh viên trình bày: 5 - 10’;
- Hội đồng trao đổi- đánh giá: 5’- 10’.
VI. Tiêu chí chấm - đánh giá
1. Tiêu chí
Về mặt nguyên tắc, đến thời điểm kiểm tra giữa kỳ, phần nghiên cứu cơ sở của Đồ án đã
hoàn thành, các ý tưởng thiết kế tổng thể KTCQ đã được đề xuất và có thể tiếp tục phát
triển ở giai đoạn tiếp theo. Do đó, Hội đồng đánh giá căn cứ theo rubric đánh giá Kiểm tra
giữa kỳ trong Đề cương chi tiết Đồ án Tốt nghiệp ngành KTCQ:

MỨC ĐỘ
ĐẠT
CHUẨN
Tốt

Đạt

Không đạt

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
(Trọng số %)
Thành phần hồ sơ
Nội dung phân tích đầy
bản vẽ ĐATN đầy đủ
đủ và ý tưởng thiết kế
ĐATN phù hợp
30%
40%
100%
Đầy đủ thành phần yêu Phần phân tích hiện trạng
cầu của giai đoạn 1, thể và phương án đề xuất tốt;
hiện trình tự nghiên
hướng nghiên cứu đúng;
cứu rõ ràng.
còn một số sai sót nhưng
không quan trọng.
Thể hiện phần lớn các
Phần phân tích hiện trạng
thành phần bản vẽ của
và phương án đề xuất
Giai đoạn 1, trình tự
vẫn còn một số vấn đề
nghiên cứu khá rõ ràng. cần giải quyết, hướng
nghiên cứu khá phù hợp.
Thiếu các thành phần
chính hoặc bài chưa
xong.

Báo cáo ĐATN rõ
ràng, trả lời đúng
được tất cả các câu hỏi
30%

SV trình bày nội dung
đồ án rõ ràng; đúng giờ;
trả lời đúng tất cả câu
hỏi của các thành viên
tiểu ban.
SV trình bày nội dung
đồ án khá rõ; hoàn thành
báo cáo đúng giờ; trả lời
được hầu hết câu hỏi
của các thành viên tiểu
ban.
Phần phân tích hiện trạng Báo cáo không không
và phương án đề xuất
đúng trọng tâm của vấn
đề và không trả lời được
2

chưa tốt, hướng nghiên
cứu sai.
Lưu ý

câu hỏi của các thành
viên tiểu ban hoặc vắng
mặt.

Bài không đạt ở KTGK sẽ bị tạm dừng tốt nghiệp.

Trong đó:
- Thành phần hồ sơ bản vẽ ĐATN: đầy đủ theo yêu cầu đã nêu mục V.1., thể hiện trình
tự nghiên cứu rõ ràng.
Nếu thành phần hồ sơ không đủ theo yêu cầu đã nêu ở mục V.1, thì các tiểu ban có thể đánh
giá không đạt mà không cần kiểm tra nội dung và ý tưởng thiết kế ĐATN.
- Nội dung và ý tưởng thiết kế ĐATN:
(1) Quy mô nghiên cứu, ranh nghiên cứu đúng với yêu cầu trong đề bài;
(2) Sự phù hợp giữa tên đề tài và nội dung nghiên cứu;
(3) Mục tiêu nghiên cứu phù hợp với bối cảnh của khu đất thiết kế;
(4) Các phân tích hiện trạng thể hiện hiểu biết tốt về khu vực, đầy đủ số liệu;
(5) Các cơ sở khoa học phù hợp với mục tiêu nghiên cứu;
(6) Các hướng giải pháp đề xuất phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.
2. Thang đánh giá
Từng thành viên Tiểu ban sẽ chấm theo thang điểm:
A: Tốt
B, C: Đạt
D, F: Không đạt
Nếu có từ 2/3 hoặc 3/4 thành viên Tiểu ban trở lên đánh giá mức D, F thì bài Đồ án được đánh giá
là không đạt kiểm tra giữa kỳ.
Lưu ý: KIỂM TRA GIỮA KỲ CHỈ MỘT LẦN DUY NHẤT, KHÔNG CÓ KIỂM TRA LẦN 2.
Biên bản Kiểm tra giữa kỳ sẽ được gởi về cho GV và SV trong vòng một tuần sau buổi kiểm tra.
TPHCM, ngày 09 tháng 05 năm 2022,
Trưởng Bộ môn Kiến trúc cảnh quan

TS.KTS. Nguyễn Cẩm Dương Ly

3

