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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH 
(RESEARCH METHODS FOR BUSINESS) 

 
Số tín chỉ 3 ECTS  5,0 MSMH IM4001 Học Kỳ áp dụng 

 
HK192 

Số tiết/Giờ Tổng tiết 
TKB 

Tổng giờ học 
tập/làm việc 

LT BT/TH TNg TQ BTL/TL/ 
DA 

TTNT DC/TLTN/ 
LVTN 

SVTH 

 42 144,8 27 15  0 31,5 0 0 100,5 

Phân bổ tín chỉ   1,8 0,5  0 0,7 0 0  

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 20% TN: 0% TH: 0% KT: 20% BTL/TL: 20% Thi: 40% 

 
Hình thức đánh 
giá 

 

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên (BT): Bài tập trên lớp, Bài tập về 
nhà (nhóm, cá nhân ), bài tập online, chuyên cần. 

- Bài tập lớn (BTL): Tiểu luận, Thuyết trình 
- Kiểm tra giữa kỳ (KTr): Tự luận 
- Thi cuối kỳ (Thi): Tự luận 

Thời gian Kiểm Tra: 50 phút 

Thời gian Thi: 90 phút 

Môn tiên quyết - Thống kê trong kinh doanh  - IM2007 hoặc IM1017 

Môn học trước - Quản trị đại cương 
- Tiếp thị căn bản 

- IM1007 
- IM2009 hoặc IM1019 

Môn song hành  

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học 4 

Ghi chú khác  

1. Mục tiêu của môn học: 
 

Mục tiêu chính của môn học nhằm (1) chỉ ra bản chất, loại và các kỹ thuật khác nhau để tiến hành nghiên cứu khoa học 
trong các lĩnh vực kinh doanh; (2) hiểu được mối liên hệ giữa nghiên cứu kinh doanh và việc ra các quyết định quản lý; và 
(3) xây dựng nền tảng cho việc thực hiện luận văn sau này. 

Aims: 
This course is to provide students with knowledge/skill in business research. Its primary goals are to (1) address the nature, 
design, and various techniques for conducting scientific research in various business areas; (2) understand the linkage 

between business research and managerial decision making; and (3) develop a foundation for preparation for dissertation. 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Môn học này trang bị cho sinh viên những kiến thức/ kỹ năng về phương pháp thiết kế và triển khai một dự án nghiên cứu 
kinh doanh: thu thập, chọn mẫu, đo lường, xử lý, phân tích và diễn giải ý nghĩa các dữ liệu, sau cùng là báo cáo kết quả. 
Từ đó, cung cấp các thông tin cần thiết cho các nhà quản lý ra quyết định về kinh doanh. Môn học sẽ chú trọng phần 
nghiên cứu định lượng. 
 

Course outline: 
This course provides students with knowledge of how to formulate, design and implement a business research project. Its 
content includes various methods for collecting, sampling, measuring, analysing, interpreting data, and reporting the 
research’s results to create useful information for decision makers. In this course greater emphasis is on quantitative 
approaches. 
 



 

3. Tài liệu học tập:  
Tài liệu học tập có thể được tải xuống từ trang BKEL (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). Các slide bài giảng được cập 
nhật hàng tuần theo tiến độ học tập trên lớp. Bên cạnh đó, sinh viên có thể tự học, tìm hiểu sâu hơn thông qua các tài liệu 
sau: 
[1] Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2018). Business research methods (13th  ed.). McGraw-Hill Irwin 
[2]Thọ N. Đ. (2016). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. NXB Tài Chính.  
[3] Malhotra, N. (2018). Marketing research: An applied orientation (7th  ed.). Prentice Hall. 
 

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học: 
 
 

STT Chuẩn đầu ra môn học CĐR chương 
trình 

Bloom 

L.O.1 Phân tích và làm sáng tỏ đề cương nghiên cứu PLO2 B3-B4 

L.O.1.1 – Giải thích rõ ràng vấn đề nghiên cứu PLO2.1  

L.O.1.2 – Giải thích rõ ràng các loại nghiên cứu khác nhau PLO2.2  

L.O.1.3 – Phân tích và áp dụng được các bước của quá trình thiết kế nghiên 
cứu 

PLO2.2  

L.O.2 Đánh giá và thực hiện nghiên cứu theo các phương pháp tiếp cận khoa học PLO2 B3-B5 

L.O.2.1 – Lựa chọn cơ sở lý thuyết/mô hình thích hợp cho vấn đề nghiên cứu PLO2.2  

L.O.2.2 – Giải thích được cách lấy mẫu và dữ liệu phù hợp  PLO2.2  

L.O.2.3 – Phân tích  và áp dụng các kỹ thuật đo lường trong nghiên cứu PLO2.2  

L.O.3 Tiến hành phân tích dữ liệu và diễn dịch kết quả nghiên cứu PLO2 B3 

L.O.3.1 – Làm sáng tỏ được các kỹ thuật có thể sử dụng để phân tích dữ liệu PLO2.3  

L.O.3.2 – Diễn dịch rõ ràng kết quả nghiên cứu PLO2.1  

 

 
No. Course learning outcomes Program learning 

outcomes  
Bloom  

L.O.1 Analyze and interpret research proposals PLO2 B3-B4 

L.O.1.1 – Explain clearly research problem PLO2.1  

L.O.1.2 – Interpret the types of research PLO2.2  

L.O.1.3 –Analyze and apply steps of research design process PLO2.2  

L.O.2 Construct and evaluate research in business areas using scientific 
investigation approaches 

PLO2 B3-B5 

L.O.2.1 – Choose appropriate literature review/models for research 
problem 

PLO2.2  

L.O.2.2 – Explain how to appropriate sampling and data collection 
method for research problem 

PLO2.2  

L.O.2.3 – Interpret and apply measurement scales in business research PLO2.2  

L.O.3 Manipulate data analysis and interpreting the research results PLO2 B3-B4 

L.O.3.1 – Interpret data analysis techniques PLO2.3  

L.O.3.2 – Explain clearly research results PLO2.1  
 

 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 
 

Tài liệu và các yêu cầu của môn học được đưa lên BKEL. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình 
học, cơ bản gồm bốn cột điểm thành phần: Kiểm tra thường xuyên (20%), Tiểu luận nhóm (20%), điểm giữa kỳ (20%) 
và điểm cuối kỳ (40%). 

 Kiểm tra đánh giá thường xuyên (BT): 
 Bài tập trên lớp, bài tập về nhà ( cá nhân, online ), chuyên cần:  20% 

 Tiểu luận nhóm 
 BTL/TL  : 20% 

 Điểm giữa kỳ 
 Kiểm tra  : 20% 

 Điểm cuối kỳ 
 Thi  : 40% 



 

 
Điều kiện dự thi cuối kỳ: 

 Sinh viên được yêu cầu phải tham dự kiểm tra giữa kỳ và giờ giảng trên lớp ít nhất 80% (số lần được điểm danh 
chuyên cần). Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành các BT, BTL/TL nhóm đúng hạn cũng như thuyết trình chúng trên 
lớp. Đây là những điều kiện cần để sinh viên đạt môn học này. 
 

Learning strategies and assessment scheme: 
 

Course materials and syllabus are posted to BKEL. Total grade of the course is assessed throughout the course 
studying, basically consisting of four components: Exercises (20%), class project (20%), midterm evaluation (30%) 
and final evaluation (50%). 

 Exercises 
 Individual, online : 20% 

 Class project 
 Class project  : 20% 

 Midterm evaluation 
 Midterm exam : 20% 

 Final evaluation 
 Final exam  : 40% 

Final Exam Conditions:  

 Students are required to attend midterm exam and at least 80% of class time (number of attendance). In addition, 
students must complete their exercises, class projects on time as well as present them in class. These are the 
prerequisites for students to pass this course. 

 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy: 
-  PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu 
-  ThS. Nguyễn Văn Tuấn 
-  ThS. Bùi Huy Hải Bích 

 

 

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
 

Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 

Bộ môn Tiếp Thị và Quản lý - Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Management and Marketing – School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 107 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 107 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt Street, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

Nguyễn Văn Tuấn 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5613 

E-mail nvtuan@hcmut.edu.vn 
 


