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Đề cương môn học 
 

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 
(Data Analysis) 

 
 
Số tín chỉ 3 ECTS  4,5 MSMH IM3049 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 

 36 140,7 27 9 0 0 40,5 0 0 103,5 

Phân bổ tín chỉ   1,8 0,3 0 0 0,9    

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT: 20% TN:  TH: 0% KT: 0% BTL/TL: 20% Thi: 60% 

 
Hình thức đánh 
giá 

 

- Bài tập trên lớp, Bài tập về nhà (cá nhân ) 
- Bài tập lớn ( BTL ): Cá nhân 
- Thi: Trắc  nghiệm 

Thời gian Kiểm Tra: 0  

Thời gian Thi 
 

70 phút 

Môn tiên quyết  

Môn học trước - Thống kê trong kinh doanh 
-  

IM2007 hoặc IM1017 

 
Môn song hành  

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học 2 

Ghi chú khác  

* Xin xem hướng dẫn ở cuối đề cương. 

 

1. Mục tiêu của môn học: 
 

Môn học cung cấp cho học viên tri thức, công cụ để phân tích dữ liệu định lượng trong các nghiên cứu tổ chức/quản lý  
hay các thực hành quản lý như kiểm định các thang đo, các giả thuyết bằng cách xây dựng các mô hình hồi quy đa biến, 
phân tích ANOVA, các dự báo. 

 

Aims: 

The course provides participants with knowledge, tools in quantitative data analysis in order to perform 
organizational/managerial research, organizational practices such as measurement scale testing, hypothesesand building 
up multivariate regression models, ANOVA and forecasting 

 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Môn học này trang bị cho người học các phương pháp cơ bản cũng như các vấn đề phổ biến khi 
làm việc với dữ liệu quan sát. Môn học giới thiệu cho học viên vị trí của phân tích dữ liệu trong nghiên 
cứu và thực hành quản lý, kiểm định thang đo, xây dựng và kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính, phân 



tích ANOVA, các phương pháp dự báo thông dụng. Ngoài ra, môn học cũng giúp người học sử dụng các 
phần mềm thống kê chuyên dùng (như Excel, SPSS, EViews,...) để phân tích hồi quy và dự báo. 
 

Course 
outline: 

This course presents an introduction to the fundamental methods as well as the key issues when 
dealing with observational data. The course will introduce the roles of data analysis in research and 
practice, measurement scale testing, the basic linear regression model, ANOVA, some common 
forecasting methods. This course also helps students to use statistical softwares such as Excel, SPSS, and 
EViews for regression analysis and forecasting. 
 

3. Tài liệu học tập: (viết theo chuẩn APA) 
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: 

Sách giáo khoa 

 
[1] Hair, J.F. (2018), Multivariate Data Analysis, Cengage  
[2] Tiffany Bergin (2018), Data Analysis – Quantitative, qualitative and mixed methods, SAGE publications 
 
Tài liệu tham khảo 
[3] Sekaran, U. & Bougie, R. (2014). Research Methods for Business – A Skill Building Approach. 5th Ed. John Wiley & 
Sons, Inc.   
 

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

STT Chuẩn đầu ra môn học CĐR 
CTĐT (Cấp 

1) 

CĐR 
CTĐT 
(Cấp 2) 

THANG 
ĐO 

BLOOM 
L.O.1 Diễn giải thuật ngữ phân tích dữ liệu và dự báo PLO1 PLO1.1 

PLO1.2 
B4 

L.O.2 Cấu trúc một mô hình hồi quy tuyến tính PLO2 PLO2.5 B4 
L.O.3 Đánh giá các mô hình phù hợp khi phân tích hồi quy PLO2 PLO2.5 B4 

 

 
No Course learning outcomes PLO  

(Level 1) 
PLO 

(Level 2) 
BLOOM 

L.O.1 Explain the term data analysis and forecasting PLO1 PLO1.1 
PLO1.2 

B4 

L.O.2 Construct a linear regression model PLO2 PLO2.5 B4 
L.O.3 Appraising models in linear regression model PLO2 PLO2.5 B4 

 
 

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

Tài liệu được đưa lên BKEL hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học. Điểm tổng kết môn học 
được đánh giá xuyên suốt quá trình học, cơ bản gồm ba cột điểm: 

+ Bài tập:Bài tập trên lớp (cá nhân)    20% 

+ Bài tập lớn    20% 

+ Thi:Thi cuối kỳ   60% 
 

 

Learning strategies and assessment scheme 
 
Lectures are uploaded into the elearning every week. Students will download, print and bring the lectures 
in to the class. The final score of the course will be justified during the course and includes followings: 
 
In-class Exercise (individual): 20% 
Group assignment: 20% 



Final exam: 60% 
 
 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy: 
 

- TS. Trương Minh Chương 
- Th. S Hà Văn Hiệp  

 

 

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
 

Bộ môn/Khoa phụ trách 
Faculty 
 
 
 

Bộ môn Hệ Thống Thông Tin Quản lý - Khoa Quản lý Công nghiệp 
Management Information System Section  – School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 103 Toà nhà B10, Số 268 Lý Thường Kiệt, P.14 Q.10 Tp.HCM 
Room 103 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

Trương Minh Chương 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5617 

E-mail tmchuong@hcmut.edu.vn 
 


