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Expli10iJtian ar cateqodes iJnd scale:
QUALITY OF RES EARCH: The thesis demonstrates the author's rull understanding and command of current
literature and he/she uses it competently. The topte of tbe thesis is well structured and methods used are proper
and relevant to the research question being investigated. A full and accurate ana/ysis of thesis ststement; from
both a theoretical and applied perspeaive, is provided.
5trong

30

Middle

27

24

21

Weak

18

lS

12

8

4

o

CONTENT/QUALITY OF IDEAS: A range and depth of exposition; an approptiate sense of complexity of the
topic; approptiate analysis oť the thesis statement; and an accurate understanding oť theoretical concepts is
demonstrated. A full discussion oť applicable and relevant theoties stylized data is induded. Otigina!, aeetive
thought is provided and evident. Demonstrates critical thinfdng and analysis with application oť theory and
studenťs ability to draw condusions besed on their knowledge, skills and researd1.
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ORGANIZA TION AND DEVELOPMENT: The paper demonstrates a logical and dear arrangement or ideas; an
effective use of transitions; a unity and coherence of paragraphs; and a dear deveJopment of ideas through
supporting detail and evidence. The reader ls successfully otiented to the subject, purpose, methodology, and
structure oť the report; an overview of the whole is induded; the reader's attention and interest is engaged. The
thesis statement ts clear/y and definitively stated without ambiguity. The conclusion is strong and rettective of the
wor« as a whole.
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CLARITY AND READIBILITY: Ease oť readability; approptiate use of language and style for the rhetotical
content; clatity of sentences (reeder doesnt get lost; minimum need for s/owing down or re-reading) is
approptiately demonstra ted. Professional level of English expression is evident (Iimited amount of non-netive
language to English trans/ation is detectable).
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MANUSCRIPT FORM: The appropriate manuscript form and style for the rhetorical content; a protessions!
image; an approptiate use of headings and sub-headings; an approptiate format for graphs and tables; an
effective rererencing ofgraphs and tables in the text; complete and accurate bibliography documented to support
the applied researd1; and the overall impact ofdocument design is considered.
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