KHOA SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ
I. Bố cục của Đề cương nghiên cứu: gồm các phần cơ bản, tối thiểu như sau:
1.

Tên đề tài:
Tên đề tài cần phải phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu của đề tài, cần

khúc chiết, một nghĩa, không thể hiểu theo hai hay nhiều nghĩa.
Các ví dụ về việc đặt tên đề tài:
Cấu trúc

Ví dụ

Đối tượng nghiên cứu Cấu trúc câu tiếng Lào
Giả thiết khoa học
Phông lưu trữ Ủy ban Hành chính Hà Nội (1954 – 1975) –
nguồn sử liệu chữ viết nghiên cứu lịch sử Thủ đô
Mục tiêu nghiên cứu Đặc điểm khu hệ thú Ba Vì
Mục tiêu + Phương
Chuyển hóa phế liệu ligno-xenluloza nhờ nấm sợi bằng
tiện
phương pháp lên men rắn
Mục tiêu + Môi
Đặc trưng sinh học cơ bản về sự phát triển cơ thể và sự sinh
trường
đẻ của phụ nữ vùng nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ
Mục tiêu + Phương
Sử dụng kỹ thuật kích hoạt nơtron để khảo sát sự phân bố của
tiện + Môi trường
các nguyên tố đất hiếm trong một số khoáng vật Việt Nam
2.

Lý do chọn đề tài:
Thuyết minh lý do chọn đề tài chính là trình bày mục đích nghiên cứu. Khi

thuyết minh lý do cần làm rõ 3 nội dung:
-

Phân tích sơ lược lịch sử nghiên cứu và chứng minh, đề xuất nghiên cứu
không lặp lại kết quả mà các đồng nghiệp đi trước đã công bố.

-

Làm rõ mức độ nghiên cứu của các đồng nghiệp đi trước để chỉ rõ đề tài sẽ
kế thừa được điều gì từ đồng nghiệp.

-

Giải thích lý do chọn đề tài của tác giả về mặt lý thuyết, về mặt thực tiễn, về
tính cấp thiết hay về năng lực nghiên cứu.

3.

Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu là cái đích về nội dung mà người nghiên cứu vạch ra để định hướng

nỗ lực tìm kiếm. Mục tiêu là những điều cần làm trong công việc nghiên cứu. Mục tiêu
trả lời câu hỏi “làm cái gì?”.
4.

Đối tượng nghiên cứu:
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Đối tượng nghiên cứu là bản chất sự vật hoặc hiện tượng cần được xem xét và
làm rõ trong nhiệm vụ nghiên cứu. Cần phân biệt Đối tượng nghiên cứu với Khách thể
nghiên cứu và Đối tượng khảo sát.
Khách thể nghiên cứu là hệ thống sự vật tồn tại khách quan trong các mối liên
hệ người nghiên cứu cần khám phá, là vật mang đối tượng nghiên cứu. Khách thể
nghiên cứu chính là nơi chứa đựng những câu hỏi mà người nghiên cứu cần tìm câu
trả lời.
Đối tượng khảo sát là một bộ phận đủ đại diện của khách thể nghiên cứu được
người nghiên cứu lựa chọn để xem xét. Không bao giờ người nghiên cứu có thể đủ quỹ
thời gian và kinh phí để khảo sát trên toàn bộ khách thể.
Một Khách thể nghiên cứu hoặc một Đối tượng khảo sát có thể phục vụ cho
nhiều Đối tượng nghiên cứu khác nhau.
Ví dụ phân biệt Đối tượng nghiên cứu, Khách thể nghiên cứu và Đối tượng
khảo sát:
Đối tượng nghiên cứu

Khách thể nghiên cứu

Đối tượng khảo sát

Hạn chế rủi ro tín dụng ở
các ngân hàng thương mại
quốc doanh
Động lực thúc đẩy quá
trình đổi mới công nghệ
trong sản xuất
Nguyên nhân gây bệnh
viêm phù cấp ở xứ Đông
Dương

Các ngân hàng thương mại
quốc doanh

Một số ngân hàng quốc
doanh ở Hà Nội và Tp. Hồ
Chí Minh
Các xí nghiệp công nghiệp
có quy mô vừa và nhỏ tại
Hà Nội
Bệnh nhân là người đang
sống tại các nước Đông
Dương đến điều trị tại
Bệnh viện Phủ Doãn Hà
Nội

5.

Các xí nghiệp sản xuất
công nghiệp
Tập hợp bệnh nhân là
người đang sống tại các
nước thuộc bán đảo Đông
dương

Phạm vi nghiên cứu:
Xác định phần giới hạn của nghiên cứu liên quan đến đối tượng khảo sát và nội

dung nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu bao gồm những giới hạn về không gian của đối
tượng khảo sát, giới hạn quỹ thời gian để tiến hành nghiên cứu và giới hạn quy mô nội
dung được xử lý. Cơ sở đề xác định phạm vi nghiên cứu có thể là:
-

Một bộ phận đủ mang tính đại diện của đối tượng nghiên cứu.

-

Quỹ thời gian đủ để hoàn tất công trình nghiên cứu.

-

Khả năng được hỗ trợ về kinh phí, phương tiện thiết bị thí nghiệm đảm
bảo thực hiện các nội dung nghiên cứu.

6.

Phương pháp nghiên cứu (Phương pháp thu thập và xử lý thông tin):
2

Phương pháp thu thập thông tin được phân chia thành các nhóm phương pháp
nghiên cứu tài liệu, phương pháp phi thực nghiệm và phương pháp thực nghiệm.
Có 2 phương hướng xử lý thông tin:
-

Xử lý toán học đối với các thông tin định lượng. Đây là việc sử dụng
phương pháp thống kê toán để xác định xu hướng diễn biến của tập hợp
số liệu thu thập được, tức là xác định quy luật thống kê của tập hợp số
liệu.

-

Xử lý logic đối với các thông tin định tính. Đây là việc đưa ra những phán
đoán về bản chất các sự kiện, đồng thời thể hiện những liên hệ logic của
các sự kiện, các phân hệ trong hệ thống các sự kiện được xem xét.

Các thông tin định lượng và định tính cần được xử lý để xây dựng các luận cứ,
khái quát hóa để làm bộc lộ các quy luật, phục vụ cho việc chứng minh hoặc bác bỏ
giả thuyết khoa học.
7.

Dự kiến kế hoạch thực hiện:
Nội dung

Thời gian

Kết quả dự kiến

Nhiệm vụ 1
Nhiệm vụ 2
……
Seminar
Đăng báo
Nộp luận văn
Bảo vệ luận văn
8.

Dự kiến phương tiện và kinh phí thực hiện đề tài:

9.

Kiến nghị về người/tập thể hướng dẫn:

10. Tài liệu tham khảo:

11. Phụ lục (nếu có):

II. Trình bày:
Thực hiện theo Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ của Trường ĐH Nha Trang.
Trình bày trang bìa (như dưới đây).
3

Ghi chú:
- Nội dung hướng dẫn ở đây được lấy chủ yếu từ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
của Vũ Cao Đàm.
- Cập nhật ngày 10/01/2014 bởi Khoa Sau Đại học
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ
Ngành đào tạo:
Mã số:

Đề tài:

(TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN)

Học viên thực hiện:
Mã số học viên:

Khánh Hòa, ...../201
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