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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 

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

1.2. Mã môn học: 

1.3. Khoa: Đào tạo đặc biệt 

1.4. Số tín chỉ: 03 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Môn học này giới thiệu các khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây 

dựng, các đặc trưng của một nghiên cứu có giá trị, quy trình tiến hành nghiên cứu. Môn học cũng 

trình bày nội dung và cách viết một đề cương nghiên cứu; các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 

khoa học. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về các phương pháp nghiên cứu 

trong lĩnh vực xây dựng và hướng dẫn cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để thực hiện một 

nghiên cứu như cách thiết kế một nghiên cứu. Ngoài ra, các sinh viên còn được cung cấp những 

quy tắc cơ bản và cách thức để viết một đề cương nghiên cứu trong ngành xây dựng cũng như 

trình bày một kết quả nghiên cứu.  

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1. Kiến thức 

− Hiểu được các khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng, các 

đặc trưng của một nghiên cứu có giá trị, quy trình thực hiện nghiên cứu, các vấn đề có thể 

gặp phải trong quá trình thực hiện. 

3.2.2. Kỹ năng  

− Kỹ năng nhận thức: Hiểu cách đánh giá một nghiên cứu trong ngành xây dựng. 



− Kỹ năng chuyên môn: Các kỹ thuật đánh giá các đề cương nghiên cứu; hiểu và vận 

dụng được các chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu; cách trình bày một kết quả nghiên 

cứu. 

3.2.3. Thái độ 

− Có thái độ làm việc nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

 

STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số 

tiết 

Tài liệu  

 

1.  Chương 1 Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa 

học 

02 [1], [2] 

  1.1. Các khái niêm về nghiên cứu 

khoa học 

  

  1.2. Phân loại nghiên cứu khoa học   

  1.3. Cơ sở khoa học   

  1.4. Quy trình nghiên cứu khoa học   

2.  Chương 2 Bắt đầu nghiên cứu khoa học 04 [1], [2] 

  2.1. Định nghĩa Câu hỏi nghiên cứu   

  2.2. Nguồn gốc câu hỏi nghiên cứu   

  2.3. Câu hỏi nghiên cứu tốt   

  2.4. Con đường nghiên cứu khoa học   

  2.5. Nghiên cứu khoa học sinh viên   

3.  Chương 3 Các chủ đề nghiên cứu trong xây dựng 05 [1], [2] 

  3.1. Chủ đề về kỹ thuật xây dựng   

  3.2. Chủ đề về quản lý xây dựng   

4.  Chương 4 Đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên 12 [1], [2] 

  4.1. Xác định đề tài & người hướng 

dẫn  

  

  4.2. Định nghĩa Đề cương nghiên cứu   

  4.3. Nội dung Đề cương nghiên cứu   

  4.4. Cách viết đề cương nghiên cứu   

  4.5. Thu thập/quản lý tài liệu tham 

khảo 

  

5.  Chương 5 Bài báo khoa học  12 [1], [2] 

  5.1. Cấu trúc bài báo khoa học    

  5.2. Viết bài báo khoa học    

  5.3. Kỹ năng trình bày / soạn thảo   

  5.4. Trích dẫn tài liệu tham khảo   

  5.5. Đứng tên tác giả   

  5.6. Công bố bài báo   



STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số 

tiết 

Tài liệu  

 

6.  Chương 6 Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu 08 [1], [2] 

  6.1. Lưu ý trong trình bày Power 

point 

  

  6.2. Cách soạn thảo / thuyết trình   

7.  Chương 7 Văn hóa & Đạo đức trong nghiên cứu khoa 

học 

02 [1], [2] 

  7.1. Văn hóa khoa học   

  7.2. Đạo đức khoa học   

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính 

1. Nguyễn Văn Tuấn, (2012). Đi vào nghiên cứu khoa học, NXB tổng hợp TpHCM. 

5.2. Tài liệu tham khảo 

2. Fellows, R., & Liu, A, (2008). Research Method for Construction. 3rd Edition, Wiley – 

Blackwell. 

3. Donald R. Cooper & Pamela S. Schindler (2011). Business research methods, Twelfth 

edition. McGraw-Hill/Irwin. 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Kết quả học tập môn học được đánh giá trong suốt quá trình tham gia, bao gồm thảo luận trên 

lớp, bài tập nhóm và bài tập cá nhân theo trọng số như sau: 

• Đánh giá quá trình: 50%, bao gồm: 

o Tham gia phát biểu, thảo luận trên lớp: 20% 

o Bài tập nhóm: 30% 

• Đánh giá cuối kỳ:  

o Bài tập cá nhân: 50% 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1.  Buổi 1 Chương 1- Tổng quan về phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

- Các khái niệm về nghiên cứu khoa học 

- Phân loại nghiên cứu khoa học 

- Cơ sở khoa học 

- Quy trình nghiên cứu khoa học 

- Bài tập nhóm tại lớp   

Chương 2- Bắt đầu nghiên cứu khoa học 

- Định nghĩa Câu hỏi nghiên cứu 

- Nguồn gốc câu hỏi nghiên cứu 

- Câu hỏi nghiên cứu tốt 

- Con đường nghiên cứu khoa học 

 



STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

- Nghiên cứu khoa học sinh viên 

2.  Buổi 2 Chương 3- Các chủ đề nghiên cứu trong xây dựng 

- Chủ đề về kỹ thuật xây dựng 

- Chủ đề về quản lý xây dựng 

- Bài tập nhóm tại lớp 

3.  Buổi 3 Chương 4- Đề cương nghiên cứu khoa học sinh 

viên 

- Xác định đề tài & người hướng dẫn 

- Định nghĩa Đề cương nghiên cứu 

- Nội dung Đề cương nghiên cứu 

- Bài tập nhóm tại lớp 

4.  Buổi 4 Chương 4- Đề cương nghiên cứu khoa học (tt) 

- Cách viết đề cương nghiên cứu 

- Bài tập nhóm tại lớp 

5.  Buổi 5 Chương 4- Đề cương nghiên cứu khoa học (tt) 

- Thu thập/quản lý tài liệu tham khảo 

- Bài tập nhóm tại lớp 

 

6.  Buổi 6 Chương 5- Bài báo khoa học  

- Cấu trúc bài báo khoa học  

- Viết bài báo khoa học  

- Bài tập nhóm tại lớp 

 

7.  Buổi 7 Chương 5- Bài báo khoa học (tt) 

- Kỹ năng trình bày / soạn thảo 

- Bài tập nhóm tại lớp 

 

8.  Buổi 8 Chương 5- Bài báo khoa học (tt) 

- Trích dẫn tài liệu tham khảo 

- Đứng tên tác giả 

- Công bố bài báo 

- Bài tập nhóm tại lớp 

 

9.  Buổi 9 Chương 6- Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu 

- Lưu ý trong trình bày Power point  

- Cách soạn thảo / thuyết trình 

- Bài tập nhóm tại lớp 

 

10.  Buổi 10 Chương 7- Văn hóa & Đạo đức trong nghiên cứu 

khoa học 

- Văn hóa khoa học  

- Đạo đức khoa học 

- Thuyết trình cá nhân 

 

 

Giảng viên biên soạn: TS. Trần Thanh Danh 

 Lãnh đạo đơn vị 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


