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GỢI Ý CÁCH VIẾT  

ĐỀ CƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ, NGHIÊN CỨU SINH 

(Ngô Minh Thụy, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) 

 

Bài viết này gợi ý cho học viên cao học (HVCH), nghiên cứu sinh (NCS) viết đề 

cương nghiên cứu. Không có một định dạng nào gọi là hoàn chỉnh cho một đề cương 

nghiên cứu, tuy nhiên các nội dung chính cần được thực hiện để có thể đánh giá được 

khả năng thực hiện luận văn của HVCH, NCS. Phần 2 của bài viết này là các nội dung 

chính cho đề cương, các phần khác và phần viết chữ in nghiêng để gợi ý, giải thích. 

1. GIỚI THIỆU 

1.1 Đề cƣơng nghiên cứu là gì? 

Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ là một phác thảo nghiên 

cứu được thiết kế để: 

 Xác định một (hay nhiều) câu hỏi nghiên cứu rõ ràng và một (hay nhiều) 

phương pháp nghiên cứu để trả lời. 

 Đánh dấu tính chất sáng tạo, ý nghĩa quan trọng của nghiên cứu. 

 Giải thích làm thế nào kết quả nghiên cứu sẽ thêm vào và phát triển (hoặc thách 

thức) kiến thức khoa học hiện có trong lãnh vực mà học viên sẽ nghiên cứu. 

 Thuyết phục người hướng dẫn khoa học về tầm quan trọng của nghiên cứu, và 

lý do tại sao bạn là người thích hợp để thực hiện nghiên cứu đó. 

Một đề cương tốt cần bao hàm đầy đủ 4 câu hỏi chính:  

  Tôi sẽ làm gì trong nghiên cứu của mình? (What) 

  Ai đã nghiên cứu cùng một nội dung và họ đã làm được gì? (Who) 

  Làm thế nào để tôi thực hiện được nghiên cứu này? (How) 

  Tại sao nghiên cứu này là quan trọng đối với cộng đồng khoa học? (Why) 

Độ dài về nội dung trong các đề cương nghiên cứu có thể khác nhau, vì vậy điều 

quan trọng là học viên phải cùng với người hướng dẫn kiểm tra sự giới hạn từ ngữ và 

những nội dung cụ thể.  
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1.2 Đề cƣơng nghiên cứu để làm gì? 

      Người hướng dẫn sử dụng đề cương nghiên cứu để đánh giá chất lượng và ý tưởng 

sáng tạo của HVCH, NCS, những kỹ năng của HVCH, NCS trong suy nghĩ và tính khả thi 

của đề tài nghiên cứu. Chương trình đào tạo thạc sỹ là 18 tháng, nghiên cứu sinh là 36 tháng. 

Do đó, hãy suy nghĩ thật cẩn thận về phạm vi nghiên cứu và giải thích là làm thế nào bạn có 

thể hoàn thành đề tài nghiên cứu trong khoảng thời gian này. 

Đề cương nghiên cứu cũng được sử dụng để đánh giá kinh nghiệm chuyên môn 

của HVCH, NCS trong lãnh vực muốn tiến hành nghiên cứu, kiến thức của HVCH, 

NCS về tài liệu khoa học hiện có. Hơn nữa, đề cương nghiên cứu còn được sử dụng để 

đánh giá và phân công người (hay nhóm người) hướng dẫn thích hợp.          

HVCH, NCS cần xác định người hướng dẫn tiềm năng và liên lạc với họ để thảo 

luận về các ý tưởng liên quan đến đề cương của mình trước khi thực hiện nó một cách 

chính thức, để đảm bảo nó được hai bên cùng quan tâm, có đầu tư suy nghĩ vào thiết 

kế, quy mô và tính khả thi của đề tài nghiên cứu.  

Đề cương nghiên cứu cũng được xem như một cơ hội để HVCH, NCS giao tiếp 

niềm say mê nghiên cứu của mình và biện luận một cách thuyết phục về những gì mà 

nghiên cứu có thể thực hiện. Mặc dù đề cương là một phác thảo (outline) về nghiên 

cứu, nó cũng nên được tiếp cận như một bài luận (essay) thuyết phục, như một cơ hội 

để thiết lập sự chú ý của độc giả và thuyết phục họ về tầm quan trọng của đề tài nghiên 

cứu của HVCH, NCS. 

Luận văn khoa học, luận án tiến sĩ cần có các đặc điểm sau đây: 

 Kết quả mới, sáng tạo. 

 Phương pháp nghiên cứu đúng, khoa học, có khả năng áp dụng.  

 Hàm lượng khoa học của nội dung nghiên cứu có chất lượng cao. 

 Có tính hệ thống chặt chẽ.  

1.3 Đề cƣơng nghiên cứu đƣợc thiết kế một cách “cứng nhắc”? 

Không. Một đề cương nghiên cứu tốt được phát triển như một tiến trình công việc. 

HVCH, NCS có thể điều chỉnh đề cương ban đầu của mình trong quá trình tham khảo 

tài liệu chi tiết, cân nhắc thêm các phương pháp nghiên cứu và các ý kiến đóng góp từ 
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người hướng dẫn (và các cán bộ giảng dạy của đơn vị đào tạo chuyên ngành). Đề 

cương nghiên cứu cần được xem như một phác thảo nghiên cứu ban đầu chứ không 

phải là một bản tóm tắt của sản phẩm nghiên cứu cuối cùng. 

 Hãy chắc chắn rằng ý tưởng nghiên cứu, giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu hoặc 

vấn đề nghiên cứu được phát biểu rất rõ ràng, có tính thuyết phục cao và giải 

quyết được một hay nhiều thiếu sót tồn tại trong các tài liệu khoa học hiện có. 

Đầu tư thời gian xây dựng các câu hỏi nghiên cứu trong giai đoạn đầu cũng 

quan trọng như kết quả.  

 Hãy chắc chắn rằng đề cương có cấu trúc tốt, có tính hệ thống.  

 Đảm bảo rằng phạm vi nghiên cứu của bạn là hợp lý, và cần có những giới hạn 

về kích thước và độ phức tạp của một đề tài có thể được hoàn thành theo thời 

gian quy định. Ngoài những nội dung nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ đề cương 

còn đánh giá khả năng của HVCH, NCS có thể hoàn thành được đề tài nghiên 

cứu.  

2. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ CƢƠNG 

Cấu trúc của đề cương nghiên cứu thạc sỹ, tiến sỹ gồm các nội dung cơ bản sau : 

1. GIỚI THIỆU (3-5 trang) 

1.1 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu  

1.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu  Mục tiêu là để mô tả những gì sẽ làm, làm thế 

nào để thực hiện và những kết quả gì được mong đợi. Phạm vi nghiên cứu là giới hạn 

của nghiên cứu, kết quả nghiên cứu có thể áp dụng ở cấp độ nào?  

1.3 Ý nghĩa nghiên cứu  Ý nghĩa cụ thể trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sản 

xuất, trong các lãnh vực khác,…Cần cho thấy tính mới, sáng tạo (tính mới không phải 

là nội dung nghiên cứu đã được thực hiện ở nước ngoài bây giờ nghiên cứu áp dụng 

lại trong điều kiện Việt Nam). HVCH, NCS cần khảo sát thông tin trong mạng Internet 

để biết nội dung giống như luận án đã có người thực hiện hay chưa. 

1.4 Giả thuyết nghiên cứu  (Nếu có, nội dung này thường chỉ thực hiện đối với luận 

án tiến sỹ).  Giả thuyết nghiên cứu đặt ra phải dựa trên quan sát hay cơ sở lý thuyết 

hiện tại (có thể từ kiến thức kinh nghiệm của NCS, từ kết quả nghiên cứu trước đây, 
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hoặc dựa vào nguồn tài liệu tham khảo). Ý tưởng trong giả thuyết là phần lý thuyết 

chưa được chấp nhận, có tính tiên đoán cần được chứng minh đúng hay sai.  

1.5 Câu hỏi nghiên cứu  Nếu có, tối đa là 3 câu hỏi. Các câu hỏi nghiên cứu được đặt 

ra để được trả lời bằng các nghiên cứu cụ thể nhằm chứng minh giả thuyết; các câu 

hỏi phải có tính hệ thống chặt chẽ. 

1.6 Nội dung nghiên cứu Nêu  ngắn gọn các nội dung nghiên cứu chính mà luận án 

sẽ thực hiện. 

2. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU (Khoảng 10 trang, có 2 nội dung cần lưu ý) 

2.1 Tổng quan về tính phù hợp của đề tài nghiên cứu    

Trong phần này, bạn cần cung cấp một cái nhìn tổng quan, ngắn gọn về nghiên 

cứu của bạn và phù hợp với các tài liệu nghiên cứu, thảo luận khoa học hiện có. Xác 

định càng cụ thể càng tốt các ảnh hưởng hoặc các thảo luận bạn muốn tiếp cận, 

nhưng cố gắng không để lạc lối vào một bình luận, thảo luận dông dài của các nguồn 

tài liệu. Bạn cần chú ý phác thảo ra bối cảnh mà công việc nghiên cứu của bạn sẽ phù 

hợp với nó. Bạn cũng nên sử dụng phần này để tạo liên kết giữa nghiên cứu và những 

thế mạnh hiện có của chuyên ngành mà bạn đang tham gia học tập. Tham khảo các 

trang web thích hợp để tìm hiểu về những nghiên cứu hiện có đang diễn ra trong và 

ngoài nước và làm thế nào đề tài của bạn có thể bổ sung.  

2.2. Định vị nghiên cứu 

Phần này thảo luận về các tài liệu mà bạn xem là quan trọng nhất cho đề tài, 

chứng minh sự hiểu biết của bạn về các vấn đề nghiên cứu và xác định những khoảng 

trống (gaps) hiện có (cả lý thuyết và thực tế) mà nghiên cứu được thiết kế để giải 

quyết. Cần tiếp cận những vấn đề tổng quát để đi đến những vấn đề cụ thể liên quan 

đến nghiên cứu. Phần này là một chỉ dẫn và bối cảnh hóa các nội dung cần nghiên 

cứu của bạn chứ không phải thực hiện một phân tích chi tiết những kết quả, thảo luận 

trong tác tài liệu khoa học hiện tại. Hạn chế sử dụng các tài liệu như luận văn tốt 

nghiệp có những nội dung nghiên cứu bước đầu; hạn chế sử dụng các tài liệu tham 

khảo đã quá cũ (thí dụ, tài liệu kỹ thuật đã xuất bản từ 20-30 năm về trước), tài liệu từ 

mạng không rõ tên tác giả và ngày tháng. Nên sử dụng tài liệu gốc của tác giả đầu 

tiên đã được xuất bản chính thức.  
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3. PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (Khoảng 5-10 trang) 

3.1 Phƣơng tiện  

Liệt kê các loại vật liệu, trang thiết bị chính, phiếu điều tra,... quyết định đến kết 

quả nghiên cứu. Nếu trong đề tài nghiên cứu có nhiều nội dung và phải sử dụng nhiều 

loại phương tiện nghiên cứu khác nhau thì cần nêu rõ phương tiện cụ thể sử dụng cho 

từng nội dung nghiên cứu. 

3.2 Phƣơng pháp  

Một phương pháp luận được phát triển tốt là rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn có ý 

định tiến hành nghiên cứu thực nghiệm. Bạn cần trình bày các phương pháp/kỹ thuật 

cụ thể, không phải phương pháp chung chung; nêu lý do (tóm tắt) và cơ sở hợp lý cho 

việc áp dụng những phương pháp/kỹ thuật này. Ghi rõ nội dung nghiên cứu, các chỉ 

tiêu và phương pháp phân tích số liệu (thống kê,…). Cần chú ý tính hệ thống, trình tự 

khi áp dụng các phương pháp nghiên cứu. Các phương pháp sử dụng để thu thập số 

liệu có thể là:  

 Điều tra PRA, phỏng vấn nông hộ,...: Ghi rõ địa điểm điều tra, cách chọn mẫu, 

số mẫu điều tra, nội dung câu hỏi, nội dung phiếu điều tra, phương pháp phân 

tích (SWOT,…). 

 Điều tra thu mẫu hiện trường: Mô tả cách chọn điểm thu mẫu, thời điểm thu 

mẫu, số mẫu thu /nhịp độ thu mẫu, phương pháp thu mẫu, phương pháp bảo 

quản/xử lý mẫu, phương pháp phân tích mẫu,… Chú ý là số liệu sẽ được xử lý 

thống kê nên cần có lập lại. 

 Thí nghiệm (trong phòng, nhà lưới, ngoài đồng): Trình bày chi tiết địa điểm, 

kiểu bố trí, số nghiệm thức, số lần lập lại, quy mô thí nghiệm,…. 

3.2.2 Xử lý số liệu 

Trình bày cụ thể phương pháp xử lý số liệu, thí dụ, phân tích phương sai, so sánh 

giá trị trung bình, phân tích tương quan, hồi quy,...Có thể ghi rõ phần mềm thống kê 

sẽ sử dụng. 

4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

Thiết kế ngắn gọn về nội dung thực hiện, dự kiến kết quả và giới hạn thời gian.  
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

      Tài liệu tham khảo của bạn cần cung cấp cho người đọc về ý thức nắm bắt tài liệu 

của bạn. Phải chắc chắn các tài liệu tham khảo sẽ đóng một vai trò quan trọng trong 

nghiên cứu của bạn. Hãy nhớ rằng, đây không phải chỉ đơn giản là một danh sách thư 

mục “tất cả mọi thứ bằng văn bản về chủ đề”. Thay vào đó, tài liệu tham khảo sẽ phản 

ánh quan trọng việc lựa chọn các tài liệu thích hợp.  

 


