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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1. Tên học phần: Phương pháp Nghiên cứu khoa học Công nghệ Sinh học

Mã số CS601

1.2. Trình độ: Thạc sĩ
1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 02 (LT: 30; BT: 0; TH: 0)

1.4. Học phần tiên quyết: Thống kê sinh học & Phép thí nghiệm Mã số: CSS603

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: CNSH Phân tử Viện: Nghiên cứu & Phát triển CNSH

1.6. Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Trương Trọng Ngôn

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0988076677 Email: ttngon@ctu.edu.vn

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này đã được giảng dạy ở bậc đại học nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về
nghiên cứu khoa học và các bước trong nghiên cứu. Bên cạnh đó cũng giúp người học hiểu rõ thế
nào là một đề tài NCKH nhằm hướng đến cách thực hiện đề tài, phương pháp viết luận văn và cách
bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Các kiến thức này chỉ nêu một cách khái quát về những nguyên tắc cơ
bản, ngoài ra cũng giúp một phần phương pháp tham khảo tài liệu. Trong khi đó học phần này ở bậc
Thạc sĩ sẽ giảng dạy và cung cấp những kiến thức chuyên sâu hơn về việc thực đề tài NCKH hay
thực hiện luận án thạc sĩ, đặc biệt là nêu rõ tính logic của các bước t rong NCKH, thực hiện đề tài tốt
nghiệp, viết và bảo vệ luận án. Ngoài ra, bậc thạc sĩ cũng yêu cầu về cách phân tích một bài báo
giúp cho việc tham khảo tài liệu đạt hiệu quả.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Học phần này nhằm cung cấp cho học viên : (i) những nguyên tắc cơ bản về Phương pháp
nghiên cứu khoa học; (ii) cách viế t đề cương chi tiết cho việc làm luận án tốt nghiệp; và (iii)
cách viết và bảo vệ luận án thạc sĩ .

4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Nội dung Số tiết

(LT)

Chương 1. Các khái niệm về Khoa học và Nghiên cứu khoa học
1.1. Khoa học là gì?
1.2. Nghiên cứu khoa học
1.3. Các dạng nghiên cứu Khoa học: Đề tài, Dự án, Chương trình
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Chương 2. Các phương pháp Khoa học
2.1. Khái niệm là gì?
2.2. Phương pháp Quy nạp
2.3. Phương pháp Suy diễn
2.4. Cấu trúc của Phương pháp nghiên cứu khoa học

5

Chương 3. Phương pháp nghiên cứu khoa học
3.1. Nghiên cứu khoa học là gì?
3.2. Các đức tính cần có của người nghiên cứu
3.3. Phân loại nghiên cứu khoa học
3.4. Các dạng nghiên cứu khoa học: nghiên cứu cơ bản và ứng dụng
3.5. Đề cương nghiên cứu khoa học là gì?
3.6. Phương pháp xây dựng câu hỏi nghiên cứu, đặt giả thiết
3.7. Đề cương tổng quát và đề cương chi tiết

5

Chương 4. Các vấn đề nghiên cứu khoa học
4.1. Bản chất của quan sát
4.2. Các vấn đề nghiên cứu khoa học

4.2.1. Thiết lập câu hỏi nghiên cứu
4.2.2. Phân loại vấn đề nghiên cứu khoa học
4.2.3. Làm thế nào để phát hiện vấn đề nghiên cứu

5

Chương 5. Thu thập tài liệu và đặt giả thiết
5.1. Tài liệu :

5.1.1. Mục đích của tham khảo tài liệu
5.1.2. Phân loại tài liệu nghiên cứu
5.1.3. Nguồn tài liệu tham khảo

5.2. Giả thiế t
5.2.1. Giả thiết là gì?
5.2.2. Đặc tính của một giả thiết
5.2.3. Mối liên hệ giữa Giả thiết & Vấn đề nghiên cứu
5.2.4. Cấu trúc Giả thiết
5.2.5. Làm thế nào đặt được giả thiết
5.2.6. Kiểm định Giả thiết

5

Chương 6. Cách trình bày kết quả số liệu nghiên cứu

6.1. Trình bày dạng văn viết

6.2. Trình bày dạng biểu bảng

6.3. Trình bày dạng hình/biểu đồ
6.4. Phương pháp trình bày powerpoint

6.5. Phương pháp trình bày bảo vệ Luận văn tốt nghiệp

5

5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy lý thuyết 30 tiết, trong quá trình
học học viên sẽ làm quen cách viết chuyên đề tổng hợp và cách phân tích một bài báo .

5.2. Phương pháp đánh giá: Phân tích bài báo: 30 %; thi cuối học phần: 30 %, viết
Chuyên đề tổng hợp 30%, điểm chuyên cần 10%.
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Research. 2nd Edition. John Wiley & Son Inc.
[3]. Robert S. Day, (1994). How to Write and Publish a Scientific Paper, 4th edition, Oryx
Press, Phoenix.
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