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Mô tả học phần: Nội dung Học phần giúp học viên biết cách bố trí thí nghiệm và phân tích số liệu để
thực hiên các thí nghiệm phục vụ cho luận văn tốt nghiệp và phục vụ viẹc nghiên cứu khoa học.Giảng
dạy lý thuyết kết hợp với minh họa và thực hành trên computer. Sử dụng các số liệu thực tế để thảo
luận và trao đổi trong lớp.
Học phần tiên quyết: Không
Mục tiêu: Giúp học viên biết cách bố trí thí nghiệm và phân tích số liệu để thực hiên các thí nghiệm
phục vụ cho luận văn tốt nghiệp và phục vụ viẹc nghiên cứu khoa học.
Nội dung:
Chương 1: Các kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê cần thiết cho phân tích số liệu.
1.1 Tổng thể và mẫu
1.2 Trung bình tổng thể và trung bình mẫu
1.3 Phương sai tổng thể và phương sai mẫu
1.4 Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên
Chương 2: Các phương pháp trắc nghiêm giả thiết.
2.1 Trắc nghiệm hai phía
2.2 Trắc nghiệm một phía
Chương 3: Các kiếu bố trí thí nghiệm và phân thích số liệu cho thí nghiệm một nhân tố; Các phương
pháp so sánh trung bình các nghiệm thức.
3.1 Các định nghĩa
3.2 Các kiểu bố trí (hoàn toàn ngẫu nhiên, khối hoàn toàn ngẫu nhiên, hình vuông la tinh)
3.3 Các phương pháp so sánh trung bình các nghiệm thức
Chương 4: Giới thiệu về các kiếu bố trí thí nghiệm và phân tích số liệu cho thí nghiệm nhiều nhân tố.
4.1 Các kiếu bố trí thí nghiệm nhiều nhân tố
4.2 Cách phân tích số liệu
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