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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
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NỘI DUNG

1. Sô ́ tín chỉ: 03

2. Mục tiêu của môn học

• Có cái nhìn tổng quát va ̀ toàn diện về
một nghiên cứu khoa học
• Hình thành được đề cương nghiên cứu
• Thực hiện luận văn tốt nghiệp.
• Phân tích và ra quyết định
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3. Nội dung môn học

• Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu

• Chọn đề tài và mô tả vấn đề nghiên cứu

• Đề cương nghiên cứu

• Đạo đức trong nghiên cứu

• Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết

• Thu thập dữ liệu

• Xây dựng thang đo,

• Các phương pháp lấy mẫu

• Nhập và xử lý số liệu

• Kiểm định giả thuyết/thang đo

• Phân tích kết quả: Hồi quy đơn, hồi quy đa biến, case study,

EFA, …

• Viết báo cáo nghiên cứu
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NỘI DUNG
4. Phương pháp giảng va ̀ yêu cầu môn học
- Đòi hỏi học viên phải có kiến thức cơ bản về thống kê va ̀ kinh tê ́
lượng.
- Học viên cần phải đọc bài va ̀ nghiên cứu tài liệu trước khi đến
lớp.
- Đối với phần thực hành: Học viên được phân công theo nhóm,
chọn 1 đề tài nghiên cứu và thực hiện viết 1 đề cương nghiên cứu
và trình bày trước lớp.
- Giảng viên làm nhiệm vụ định hướng, giới thiệu nội dung cơ bản,
giải đáp thắc mắc và hướng dẫn học viên thực hiện nghiên cứu.
- Trong quá trịnh học, yêu cầu mỗi học viên phải suy nghi ̃ về đề
tài làm luận văn tốt nghiệp va ̀ khuyến khích học viên hỏi giảng
viên để hình thành niên đề cương nghiên cứu.

5. Phương pháp đánh gia ́
- Thuyết trình trong lớp: 30%. Nội dung và yêu cầu thuyết trình:
…
- Kiểm tra kết thúc mô là viết Đề cương nghiên cứu cuối môn:
70% (đề cương này sẽ được bảo vệ trước hội đồng góp ý đề cương
để chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp).
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Nguyễn Minh Hà (2014), ‘Nghiên cứu quyết định mua và sự lựa chọn của khách
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Thank you
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