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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM 
  

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1. Thông tin về môn học 

1.1. Tên môn học: Phương pháp nghiên cứu khoa học  Mã môn học: EDUC2401 

1.2. Khoa phụ trách: Khoa Kinh Tế và Luật 

1.3. Số tín chỉ: 4 tín chỉ lý thuyết 

2. Mô tả môn học 

Một trong những kỹ năng thiết yếu mà sinh viên ngành kinh tế cần có là khả năng 
phân tích vấn đề và cách thức giải quyết vấn đề kinh tế. Môn học phương pháp nghiên cứu 
sẽ giúp sinh viên nhận dạng, xây dựng và phát triển vấn đề nghiên cứu, thiết kế một khung 
nghiên cứu để giải quyết vấn đề đó, chuyển vấn đề thành câu hỏi nghiên cứu, thu thập và 
phân tích số liệu để trả lời câu hỏi nghiên cứu và cuối cùng là viết báo cáo nghiên cứu. Sinh 
viên sẽ học nhiều cách thức khác nhau để tiến hành nghiên cứu, và cách thức nghiên cứu sẽ 
ảnh hưởng đến cách thức giải quyết vấn đề. Sinh viên sẽ phải thực hiện một nghiên cứu 
khoa học thực tế được tổ chức dưới dạng nghiên cứu nhóm, có biên soạn đề cương, thu thập 
dữ liệu, xử lý dữ liệu và viết báo cáo nghiên cứu. Đây là cách tốt nhất để học môn học này. 

Môn học sẽ trải qua tất cả các bước có liên quan đến quá trình nghiên cứu khoa học 
kinh tế. Các bước này sẽ được trình bày dưới dạng các bài giảng lý thuyết. Bao gồm các bài 
sau: 

Bài 1. Giới thiệu phương pháp nghiên cứu và Quy trình nghiên cứu khoa học; 

Bài 2. Xác định vấn đề, mục tiêu, câu hỏi và giả thiết nghiên cứu; 

Bài 3. Xây dựng cơ sở lý thuyết và tổng quan tài liệu; 

Bài 4. Bản chất, dạng số liệu và cách đo lường; 

Bài 5. Phương pháp lấy mẫu và xác định cỡ mẫu; 

Bài 6. Thu thập dữ liệu; 

Bài 7. Nhập và xử lý số liệu; 

Bài 8. Viết báo cáo nghiên cứu. 

Ngoài ra, sinh viên sẽ thực hiện các nội dung thực tập sau đây : 

+ Thực tập xử lý dữ liệu trên máy tính với phần mềm SPSS; 

+ Biên soạn đề cương chi tiết cho nghiên cứu nhóm; 

+ Biên soạn phiếu điều tra thu thập dữ liệu; 



2 

+ Trình bày đề cương; 

+ Tổ chức điều tra thu thập thông tin; 

+ Xử lý dữ liệu trên máy tính;  

+ Viết báo cáo nghiên cứu nhóm; 

+ Trình bày kết quả nghiên cứu nhóm. 

3. Mục tiêu môn học 

- Kiến thức: Giới thiệu cho sinh viên phương pháp nghiên cứu kinh tế. Cụ thể là trang 
bị cho sinh viên những kiến thức về: 

+ Bản chất của quá trình nghiên cứu; 

+ Các bước thiết kế nghiên cứu; 

+ Cách thức thu thập và xử lý số liệu; 

+ Cách thức viết báo cáo nghiên cứu. 

- Kỹ năng: nhằm huấn luyện các kỹ năng sau đây: 

+ Thiết lập đề cương nghiên cứu khoa học ứng dụng trong khoa học kinh tế; 

+ Áp dụng các kiến thức thống kê để hình thành các phương pháp tính toán; 

+ Thiết lập câu hỏi điều tra; 

+ Kỹ năng thu thập dữ liệu; 

+ Kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu; 

+ Kỹ năng thuyết trình trước đám đông. 

4. Nội dung môn học 

TT 
Tên 

Chương/bài 
Mục tiêu Nội dung khái quát 

Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

1 Bài 1: Giới 
thiệu 
phương 
pháp nghiên 
cứu và Quy 
trình nghiên 
cứu khoa 
học 

- Giới thiệu 
phương pháp 
nghiên cứu  
- Quy trình 
nghiên cứu 
khoa học 

- Giới thiệu cho SV 
các vấn đề tổng quát 
về nghiên cứu khoa 
học; tầm quan trọng 
của môn học với việc 
trang bị kiến thức và 
thực tập tốt nghiệp; 
các khái niệm và loại 
hình nghiên cứu.  
- Giới thiệu quy 
trình nghiên cứu 
khoa học; nội dung, 
ý nghĩa của từng 
bước trong quy trình. 

4.5 4.5 0 0 Trần Tiến 
Khai (2012). 
Phương 
pháp nghiên 
cứu kinh tế - 
kiến thức cơ 
bản. NXB 
Lao động Xã 
hội. 

Hoàng 
Trọng – Chu 
Nguyễn 
Mộng Ngọc. 



3 

TT 
Tên 

Chương/bài 
Mục tiêu Nội dung khái quát 

Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

SV sẽ có khả năng 
hiểu được các bước 
thực hiện một đề tài 
nghiên cứu thực tiễn. 

(2005). Phân 
tích dữ liệu 
nghiên cứu 
với SPSS, 
TP.HCM: 
NXB Thống 
Kê. 

2 Bài 2: Xác 
định vấn đề, 
mục tiêu, 
câu hỏi và 
giả thiết 
nghiên cứu 

- Vấn đề 
nghiên cứu 
- Mục tiêu 
nghiên cứu 
- Câu hỏi 
nghiên cứu 
- Giải thiết 
nghiên cứu 

- Hướng dẫn các 
cách thức và kỹ năng 
xác định vấn đề và 
mục tiêu nghiên cứu.  
- Chỉ dẫn cách thiết 
lập câu hỏi và giả 
thiết nghiên cứu 
tương ứng với các 
chủ đề nghiên cứu cụ 
thể. 
- Hướng dẫn sinh 
viên viết đề cương 
nghiên cứu của từng 
nhóm. 

4.5 4.5 0 0 

3 Bài 3: Tổng 
quan tài 
liệu. 

- Tổng quan 
tài liệu 

- Hướng dẫn SV 
nội dung, ý nghĩa và 
cách thức xây dựng 
cơ sở lý thuyết và 
tổng quan tài liệu 
phù hợp cho nghiên 
cứu kinh tế 

4.5 4.5 0 0 

4 Xét duyệt 
đề cương 
của nhóm 
sinh viên  

- Sinh viên 
thực hiện đề 
cương nghiên 
cứu nhóm 

- Đọc, góp ý và 
hướng dẫn chỉnh sửa 
đề cương nghiên cứu 
của sinh viên 

4.5 0 4.5 0 

5 Bài 4: Bản 
chất, dạng 
số liệu và 
cách đo 
lường  
 

- Số liệu 
- Cách đo 
lường số liệu 

- Giúp SV hiểu các 
loại dữ liệu, số liệu 
cần thu thập cho 
nghiên cứu và bản 
chất đo lường của 
chúng; các cách thức 
lập câu hỏi ghi nhận 
dữ liệu phù hợp 

4.5 4.5 0 0 

6 Bài 4: Bản 
chất, dạng 
số liệu và 
cách đo 
lường  

- Số liệu 
- Cách đo 
lường số liệu 

- Giúp SV hiểu các 
loại dữ liệu, số cần 
cần thu thập cho 
nghiên cứu và bản 
chất đo lường của 
chúng; các cách thức 

4.5 4.5 0 0 
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TT 
Tên 

Chương/bài 
Mục tiêu Nội dung khái quát 

Số tiết Tài liệu tự 
học TC LT BT TH 

 lập câu hỏi ghi nhận 
dữ liệu phù hợp 

7 Xét duyệt 
phiếu điều 
tra của 
nhóm sinh 
viên  

- Sinh viên 
thực hiện một 
phiếu điều tra 

- Đọc, góp ý và 
hướng dẫn chỉnh sửa 
phiếu điều tra nghiên 
cứu của sinh viên 

4.5 0 4.5 0  

8 Bài 5: 
Phương 
pháp chọn 
mẫu và xác 
định cỡ mẫu  
 

- Phương 
pháp chọn 
mẫu 
- Xác định 
cỡ  mẫu 

- Hướng dẫn lý 
thuyết về các phương 
pháp lấy mẫu nghiên 
cứu và xác định cỡ 
mẫu phù hợp 

4.5 4.5 0 0 

9 Bài 6: Các 
phương 
pháp thu 
thập dữ liệu 
Bài 7. Viết 
báo cáo 
nghiên cứu 

- Các 
phương pháp 
thu thập dữ 
liệu 
- Viết báo 
cáo nghiên 
cứu 

- Hướng dẫn các 
phương pháp thu 
thập dữ liệu định 
tính, định lượng, và 
điều tra khảo sát cho 
nghiên cứu kinh tế 
- Hướng dẫn cách 
viết và trình bày một 
báo cáo nghiên cứu 
theo đúng tiêu chuẩn 
khoa học 

4.5 4.5 0 0 

10 Bài 8. Nhập 
và xử lý số 
liệu  
(Nhóm 1) 

- Bài tập trên 
máy 

- Học tại phòng 
máy tính, sử dụng 
phần mềm SPSS 

9 0 9 0 

Bài 8. Nhập 
và xử lý số 
liệu  
(Nhóm 2) 

Bài 8. Nhập 
và xử lý số 
liệu  
(Nhóm 3) 

11 Thuyết trình 
đề tài 
nghiên cứu 
nhóm 

- Thuyết 
trình 

- Trình bày kết quả 
nghiên cứu của nhóm 

9 0 9 0 



5 

5. Học liệu 

5.1. Tài liệu bắt buộc 

[1] Trần Tiến Khai (2012). Phương pháp nghiên cứu kinh tế - kiến thức cơ bản. 
NXB Lao động Xã hội. 

[2] Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc. (2005). Phân tích dữ liệu nghiên cứu 
với SPSS, TP.HCM: NXB Thống Kê. 

5.2. Tài liệu tham khảo 

[1] D. Cooper and P. Schindler. (2006). Business Research Methods. McGraw-Hill 
Irwin. 

[2] Một số báo cáo nghiên cứu của sinh viên các khóa trước. 

6. Đánh giá kết quả học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 
561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Kiểm tra giữa kỳ 50% 

2 Thi kiểm tra cuối kỳ 50% 

 Điểm tổng kết môn học 
(Điểm kiểm tra giữa kỳ * 50% + Điểm thi cuối kỳ * 50%) 

100% 

Ghi chú:  

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: Là tổng điểm của điểm kiểm tra giữa kỳ và những điểm thành phần đánh giá khác.  

- Điểm thi kiểm tra cuối kỳ: Là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do Nhà trường tổ chức. 

7. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 
561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4,5 tiết/buổi) 
STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Bài 1  

2 Buổi 2 Bài 2  

3 Buổi 3 Bài 3  

4 Buổi 4 Xét duyệt đề cương  

5 Buổi 5 Bài 4  
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

6 Buổi 6 Bài 4 (tt)  

7 Buổi 7 Xét duyệt phiếu điều tra  

8 Buổi 8 Bài 5  

9 Buổi 9 Bài 6 + Bài 7  

10 Buổi 10 Bài 8  

11 Buổi 11 Bài 8  

12 Buổi 12 Thuyết trình đề tài nghiên cứu nhóm  

13  Buồi 13 Thuyết trình đề tài nghiên cứu nhóm  

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Bài 1  

2 Buổi 2 Bài 2  

3 Buổi 3 Bài 2 (tt) + Bài 3  

4 Buổi 4 Bài 3 (tt)  

5 Buổi 5 Xét duyệt đề cương  

6 Buổi 6 Bài 4  

7 Buổi 7 Bài 4 (tt)  

8 Buổi 8 Xét duyệt phiếu điều tra  

9 Buổi 9 Bài 5  

10 Buổi 10 Bài 6  

11 Buổi 11 Bài 7  

12 Buổi 12 Bài 8  

13 Buổi 13 Bài 8  

14 Buổi 14 Bài 8  
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

15  Buổi 15 Thuyết trình đề tài nghiên cứu nhóm  

16 Buổi 16 Thuyết trình đề tài nghiên cứu nhóm  

17 Buổi 17 Thuyết trình đề tài nghiên cứu nhóm  

 
 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2014 
 TL. HIỆU TRƯỞNG 
 TRƯỞNG KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT 
 
 
 
 
 Đặng Văn Thanh 
 

 

 


