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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần : Nghiên cứu thị trường ( Marketing Research )
- Mã số học phần: 1722393
- Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ
- Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Bậc đại học ngành Quan hệ quốc tế
- Số tiết học phần:


Nghe giảng lý thuyết

: 15 tiết



Làm bài tập trên lớp

: 10 tiết



Thảo luận /Hoạt động theo nhóm

: 20 tiết

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Quan hệ quốc tế
2. Học phần trước:
3. Mục tiêu của học phần: Học phần trang bị cho sinh viên các mặt sau:
Về Kiến thức, sinh viên nắm vững lý thuyết và thực hành các hoạt động thực tiễn
về Nghiên cứu thị trường, có kiến thức thu thập và phân tích dữ liệu một cách khoa
học. Bên cạnh đó sinh viên được trang bị các kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề,
trình bày vấn đề, phát triển khả năng phân tích và tổng hợp một cách khoa học.
Sinh viên cũng hiểu được tầm quan trọng của Nghiên cứu thị trường và ảnh hưởng
của nó đối với sự phát triển và tồn tại của các doanh nghiệp và tổ chức.
. Chu n ầu ra:
Nội dung

Đáp ứng CĐR
CTĐT

Kiến thức

4.1.1. Sinh viên có am hiểu về nghiên cứu thị K1
trường nói chung có khả năng thu thập,phân tích
và giải thích dữ liệu
4.1.2. Có kiến thức tương đối về việc xử lý dữ K2, K3
liệu để vận dụng vào thực tiễn công việc
1

Kỹ năng

4.2.1. Sinh viên sử dụng tốt tiếng Anh của môn S2
Ngiên cứu thị trường trong công việc, biết khai
thác thông tin, thảo luận, tranh luận, thuyết
trình, viết báo cáo, cập nhật kiến thức tiếng Anh
để phục vụ công việc.
4.2.2. Sinh viên có kỹ năng giao tiếp, ứng xử S1, S3
tốt, kỹ năng làm việc đội nhóm, ra quyết định,
quản lý công việc và làm việc dưới áp lực cao.

Thái ộ

4.3.1 Chấp hành kỷ luật, hiểu và tôn trọng các A1
quy định, có tác phong công nghiệp, thực hiện
tốt tôn chỉ hoạt động của nơi làm việc.
4.3.2 Tự tin và chủ động trong công việc, biết A2, A3
chấp nhận khó khăn, sống trung thực, khiêm
tốn, thân thiện với mọi người.

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Nghiên cứu thị trường trên
các lĩnh vực khác nhau: makerting, quản trị truyền thông – PR, văn hóa tổ chức doanh
nghiệp và xã hội, nghiên cứu về giới trẻ, nghiên cứu người lao động và nghiên cứu về
sự hài lòng của khách hàng. Sinh viên được yêu cầu rèn luyện và phát triển kỹ năng
làm việc nhóm. Sau khóa học sinh viên có thể nắm vững qui trình, các phương pháp
cần thiết cho việc nghiên cứu thị trường và chuẩn bị cho một bài báo cáo kết quả
nghiên cứu.
6. Nội dung và lịch trình giảng dạy:
Buổi/
Tiết

Nội dung

Buổi Chương 1: Tổng
1+2 quan về NCTT

Hoạt ộng
của giảng
viên
-Thuyết
giảng
- Hướng d n

Hoạt ộng
của
sinh
viên

Giáo trình
chۢnh

-Nghe giảng,
ghi ch p đầy
đủ

Trang 10 2R cuốn 1o

Tài li u
tham
khảo
Trang R
cuốn 2o
-Trang 5

Ghi chú

Giải quyết
mục tiêu
4.1.1
2

1.1 Tổng quan
1.2 Nghiên cứu thị
trường
1.2.1 Tại sao phải
NCTT
1.2.2 Định
nghĩa
NCTT
1.3
Quy trình khoa
học của NCTT
1.4
Cách xác định
vấn đề nghiên cứu
1.4.1 Tầm quan trọng
của việc xác
định vấn đề
1.4.2 Câu hỏi nghiên
cứu
1.5 Những
phần
không
thuộc
NCTT

làm việc
nhóm

cuốn 3o

-Trả lời câu
hỏi
-Thảo luận
nhóm theo chủ
đề
-Làm bài tập

1.6 Kết luận
Buổi Chương 2 : Quy
3
trình Nghiên cứu thị
trường
2.1. Xác ịnh vấn ề
cần nghiên cứu.
Bước 1: Xác định mục
tiêu và Giới hạn
nghiên cứu.

-Thuyết
giảng
- Đặt câu hỏi
và các tình
huống
- Hướng
d n làm
việc nhóm

-Nghe giảng,
ghi ch p đầy
đủ

Trang 15 –
27 cuốn 1o

-Trang 20
cuốn 2o
-Trang 17
cuốn 3o

-Trả lời câu
hỏi

Giải quyết
mục tiêu
4.1.1

-Thảo luận
nhóm theo chủ
đề

-

-Làm bài tập

-Thuyết
giảng

Nghe giảng,
ghi ch p đầy

B2 : Chọn Nguồn Dữ
liệu
B3 : Thiết kế và tổng
hợp các nguồn dữ liệu
B4 : Phân tích dữ liệu
B5 : Báo cáo kết quả
nghiên cứu

Buổi 2.2. Xác ịnh thông
tin cần thu thập

Trang 73 –
90

Trang 35
Cuốn 2o

Giải quyết
mục tiêu
3

2.2.1. Nguồn thông tin
nội bộ
2.2.2. Nguồn dữ liệu
thứ cấp
2.2.3. Nguồn dữ liệu
sơ cấp

- Đặt câu hỏi
và các tình
huống
-Hướng d n
làm việc
nhóm

đủ
- Chủ động
tham gia trả
lời câu hỏi

Cuốn
1o

Trang

4.1.1

19
Cuốn 3o

-Thảo luận
nhóm theo chủ
đề
-Làm bài tập
tại lớp

Buổi 2.3.
Những hình
5
thức tiêu biểu khi
phân tۢch những
bảng hỏi
2.3.1. Phân tích khách
hàng
2.3.2. Phân tích đối
thủ cạnh tranh

-Thuyết
giảng
- Đặt câu hỏi
và các tình
huống
-Hướng d n
làm việc
nhóm

2.3.4. Phân tích công
tác điều hành của
doanh nghiệp

Nghe giảng,
ghi ch p đầy
đủ
- Chủ động
tham gia trả
lời câu hỏi

Trang

Trang 50

(95 – 11R)

Cuốn

Trang
(176 – 179)

3o

Giải quyết
mục tiêu
4.1.1
4.2.1.
4.2.2

Cuốn 1o

-Thảo luận
nhóm theo chủ
đề
-Làm bài tập
tại lớp

2.3.5. Phân tích môi
trường kinh doanh
2.3.6. Quản lý chi phí
và thời gian
Buổi 2. . Thiết kế Bảng
6
câu hỏi
2.4.1. Lên kế hoạch
nội dung
2.4.2. Xây dựng bảng
câu hỏi
2.4.3. Quy định khi
đặt câu hỏi

- Hướng d n
sinh viên
cách đặt câu
hỏi đầy đủ
và chi tiết
khi thực
hiện khảo
sát NCTT,
để có hiệu
quả cao nhất
- Phân tích
các tình
huống thực
tế

Nghe giảng,
ghi ch p đầy
đủ
- Chủ động
tham gia trả
lời câu hỏi

Trang

Trang 50

2R1 – 304)

Cuốn

Cuốn
1o

3o

Giải quyết
mục tiêu
4.1.1
4.2.2

-Thảo luận
nhóm theo chủ
đề
-Làm bài tập
tại lớp
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Buổi Chương 3 :Nghiên
7 + 8 cứu ịnh tۢnh &
+ 9 Nghiên cứu ịnh
lượng
3.1 Tổng quan về
Nghiên cứu ịnh tۢnh
và nghiên cứu ịnh
lượng
3.1.1. Khái niệm và
vai trò

-Thuyết
giảng
- Đặt câu hỏi
và các tình
huống
-Hướng d n
làm việc
nhóm
-

Nghe giảng,
ghi ch p đầy
đủ
- Chủ động
tham gia trả
lời câu hỏi

Trang (66 –
R4)

Trang
(71 – 116)

Cuốn 1o

Cuốn 3o

- Giải
quyết mục
tiêu 4.1.1

-Thảo luận
nhóm theo chủ
đề
-Làm bài tập
tại lớp

3.1.2. Ưu điểm và
nhược điểm
3.2. Nghiên cứu ịnh
tۢnh
3.2.1. Chọn m u
3.2.2. Kỹ thuật thu
thập dữ liệu
3.2.3. Phân tích dữ
liệu định tính.
3.3. Nghiên cứu ịnh
lượng
3.3.1. So sánh NCDT
& NCDL
3.3.2. Các phương
pháp thu thập dữ liệu
3.3.3. Thiết kế bảng
câu hỏi
3.3.4. Tổ chức thu
thập dữ liệu
Buổi Chương : Báo cáo
10 kết quả nghiên cứu
4.1.Nguyên tắc cơ
bản khi viết báo
cáo

- Đặt vấn đề

- Thuyết
giảng

- Nghe giảng,
ghi chú
- Thảo luận

Trang 10R114, tài liệu
1o

- Giải
- Trang
195-200, quyết mục
tài liệu 3o tiêu 4.1.1

Trang 120145, tài liệu
1o

Trang 217- - Giải
244 tài liệu quyết mục
tiêu 4.2.1,
3o

4.2.Nội dung cơ
bản của một báo
cáo nghiên cứu
Chương (tt)

Buổi 4.3 Phân tích các tình

- Đặt vấn đề

- Thảo luận
theo nhóm

5

11

huống nghiên cứu thị
trường
4.4. Thực hiện đề
án nghiên cứu xoay
quanh các nội
dung :

- Thuyết giảng

-- Hướng d n

- Chọn đề tài
nghiên cứu.

4.2.2

SV chọn đề
tài nghiên
cứu.

- Thương hiệu
- Thị trường
- Nghiên cứu về sự
hài lòng của khách
hàng đối với sản
phẩm / thương hiệu
4.5.Trình bày kết
quả nghiên cứu
4.6.Đánh giá báo
cáo kết quả
nghiên cứu
- Báo cáo kết quả
Buổi Thi kiểm tra giữa kỳ:
12 Báo cáo nhóm thuyết
trình đề tài Nghiên
+
cứu thị trường
13
+
1

Buổi
15

Tổng kết môn học

- Giáo viên
chấm điểm,
góp ý và
chỉnh sửa
chi tiết báo
cáo đề tài
nghiên cứu
thực tế
ngoài thị
trường

- Hướng d n
Chỉnh sửa và hướng chi tiết và góp
dẫn chi tiết cách ý từng đề tài

làm Báo cáo Tiểu
luận kết thúc môn - Công bố
điểm giữa kỳ
học
và giải đáp
thắc mắc về
môn học cho
sinh viên

- Giải
quyết mục
tiêu 4.2.1,
4.2.2

- Đặt câu hỏi và
tìm hiểu những
vấn đề còn chưa
hiểu về môn
học, cũng như
cách hoàn thiện
bài báo cáo cuối
môn học

- Giải
quyết mục
tiêu 4.2.1,
4.2.2

7. Nhi m vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
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- Tham dự tối thiểu R0% số tiết học lý thuyết.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên :
8.1. Cách ánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT

Điểm

Quy ịnh

thành phần
1
2

Điểm

Trọng

Mục tiêu

số

chuyên Số tiết tham dự học/tổng số

cần

tiết

Điểm bài tập

Số bài tập đã làm/số bài tập

10%

4.3.1

10%

4.1.1,4.2.1,4.2.2, 4.3.2

20%

4.1.1,4.2.1,4.2.2, 4.3.2

60%

4.1.1,4.2.1,4.2.2, 4.3.2

được giao, thuyết trình
nhóm, bài tập nhóm
3

Điểm kiểm tra Thuyết trình giữa kỳ nội
giữa kỳ

4

Điểm

dung nghiên cứu
thi

kết Gởi Báo cáo Nghiên cứu

thúc học phần

thị trường theo từng nhóm
( Nộp tiểu luận )

8.2. Cách tۢnh iểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang
điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần
nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một
chữ số thập phân.
9. Tài li u học tập:
9.1. Giáo trình chۢnh: Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Nơi có tài liệu,
website
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1o Marketing Research - A problem solving approach, Seymour Sudman & Edward
Blair, Mc Graw Hill, 199R, Thư viện HUFLIT
9.2. Tài li u tham khảo:
2o Nghiên cứu thị trường, Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, NXB Đại học
quốc gia, 2007.
3o Tương lai của Quảng cáo và Tiếp thị, Christopher Vollmer & Geoffrey Precourt,
NXB Thời đại, 200R.
10. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Tuần/
Buổi

Nội dung

Chương 1: Tổng quan về NCTT

1
+
2
3

thuyết

(tiết)

Thực
hành
(tiết)

4

2

1.5

1.5

1.5

1.5

Lý

1.1 Tổng quan
1.2 Nghiên cứu thị trường
1.3 Quy trình khoa học của NCTT
1.4 Cách xác định vấn đề nghiên cứu
1.5 Những phần không thuộc NCTT
1.6 Kết luận
Chương 2: Quy trìnhNghiên cứu thị
trường
2.1. Xác ịnh vấn ề cần nghiên cứu.

2.2. Xác ịnh thông tin cần thu thập

Nhi m vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước:
Trang 10 - 2R cuốn 1o,
Trang R cuốn 2o,
Trang 5 cuốn 3o

- Nghiên cứu trước:
+Trang 15 – 27 cuốn 1o
+Trang 20 cuốn 2o
+ Trang 17 cuốn 3o
-Tìm hiểu thêm các thông tin
trên mạng v/v tập trung vào
những khía cạnh nào khi xác
định nội dung cần nghiên
cứu. Tìm các ví dụ cụ thể.
- Nghiên cứu trước:
+Tài liệu 1o: từ trang 73 -90
+ Tài liệu 2o: từ trang 35
-Nghiên cứu trước tầm quan
trọng của các dữ liệu cần
thu thập khi tiến hành
NCTT.
-Sưu tầm các dữ liệu có
được khi làm báo cáo về
NCTT
R
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2.3. Những hình thức tiêu biểu khi phân
tۢch những bảng hỏi

1.5

1.5

6

2. . Thiết kế Bảng câu hỏi

1.5

1.5

6

3

7+
8+
9

Chương 3 :Nghiên cứu ịnh tۢnh &
Nghiên cứu ịnh lượng

- Nghiên cứu trước:
+Tài liệu 1o: từ trang 95 11R
+Tài liệu 1o: từ trang 176 179
+Tài liệu 3o : từ trang 50
-Nghiên cứu trước các nội
dung và tài liệu liên quan đến
Đối tác, khách hàng, đối thủ
cạnh tranh. Tìm xem các tình
huống, các nội dung liên
quan khi bắt đầu tiến hành
khảo sát.
-Nghiên cứu trước:
+Tài liệu 1o: từ trang 2R1 304
+Tài liệu 3o: từ trang 50
Nghiên cứu trước các bảng
câu hỏi và các cách đặt câu
hỏi đang được sử dụng trong
các bảng khảo sát hiện tai.
Phân tích đúng – sai; thiếu
xót.
Nghiên cứu trước tài liệu:

1oTrang66 – TrangR4
3oTrang71 – Trang116

3.1 Tổng quan về Nghiên cứu ịnh tۢnh
và nghiên cứu ịnh lượng
3.1.1. Khái niệm và vai trò
3.1.2. Ưu điểm và nhược điểm
3.2. Nghiên cứu ịnh tۢnh
3.2.1. Chọn m u
3.2.2. Kỹ thuật thu thập dữ liệu và lợi hại
của các kỹ thuật này
3.3. Nghiên cứu ịnh lượng
3.3.1. So sánh NCDT & NCDL
3.3.2. Các phương pháp thu thập dữ liệu

10 +
11

3.3.3. Thiết kế bảng câu hỏi
3.3.4. Tổ chức thu thập dữ liệu
Phân tích kết quả nghiên cứu, Báo cáo tình
hình khảo sát theo đề tài thực tế

4

2

Đọc trước :
+Tài liệu 1o:trang 10R-114 ;
trang 120-145
+ Tài liệu 3o: trang 195-200;
trang 217-244
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Báo cáo thuyết trình giữa kỳ nội dung khảo
sát

0
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Tổng kết môn học

3

0

Ngày… tháng…. năm 20.....
Trưởng khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. năm 20.....
Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đọc kỹ lại tất cả kiến thức đã
được học và trình bày những
câu hỏi về đề tài khảo sát.
Chuẩn bị thật kỹ nội dung
báo cáo. Lắng nghe và ghi
chú phần hướng d n, chỉnh
sửa của giáo viên
Sinh viên làm việc nhóm,
xem lại toàn bộ đề tài khảo
sát của nhóm, cần chỉnh sửa
những vấn đề nào.
Trình bày và đặt câu hỏi với
giáo viên.

Ngày… tháng…. năm 20.....
Người biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày… tháng…. năm 20.....

Ban giám hi u
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